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سنعيش صقورًا محلقين ونموت أسودًا شامخين
ــي حــال ال يُحســد  ــا( ف ــض )أوبام ــت األبي ــزال أســَود البي ال ي
عليهــا أبــداً، فالســقوط فــي القعــر الســحيق الــذي بــدأه نظيــره 
الســابق )بــوش( باحتــالل أفغانســتان، اســتمر فيــه )أوبامــا( 
ــت  ــا آل ــذا م ــت ه ــفول. يثب ــو الس ــير نح ــة المس ــل مهم وأكم
ــا  ــي يتخذه ــة الت ــة والمتخبط ــرارت المتناقض ــة الق ــه حال إلي
أوبامــا تجــاه اســتمرار احتــالل جيــش بــالده ألرض األفغــان، 
ــر  ــر هــذه )القــرارات( بتغي ــد مــن المســتغرب أن تتغي ــم يُع ول
حــاالت الطقــس ودرجــات حــرارة الجــو! وليــس هــذا التخبّــط 
ــاً للفشــل السياســي  ــاً ناصع ــرارات إال برهان ــي الق ــرّدد ف والت

ــاز بــه أوبامــا وإدراتــه. ــذي يمت ال
آخــر هــذه التخبّطــات مــا نُقــل مؤخــراً عــن مســؤول أمريكــي 
بموافقــة الرئيــس المتخبّــط علــى منــح جنــوده المحتليــن 
ــي  ــة والمشــاركة ف ــوة الجوي ــي اســتخدام الق ــع ف حــق التوّس

ــان. ــالء األفغ ــن العم ــم م ــب ربائبه ــى جان ــارك إل المع
ــف  ــن قص ــاً ع ــّف يوم ــم تُك ــن ل ــرات المحتلي ــق أن طائ والح
أبنــاء الشــعب األفغانــي، وأن الجنــود المحتليــن لــم يكفـّـوا عــن 
المشــاركة فــي المداهمــات الليليــة والمعــارك القتاليــة -وعلــى 
ــذا  ــد-. يحصــل ه ــة هلمن ــي والي ــة ف ــارك الملتهب رأســها المع
ــام  ــاء »المه ــن إنه ــل ع ــس الفاش ــن الرئي ــد أن أعل ــى بع حت

ــي عــام 2014م. ــن ف ــوده المحتلي ــة« لجن القتالي
ــي  ــدف الحقيق ــاءل: ماله ــا أن نتس ــق لن ــذا، ُح ــا ه ــإذا علمن ف

ــرار؟ ــذا ق ــن هك ــالن ع ــن اإلع ــي إذاً م والفعل
ــداً أن  ــون جي ــتان يع ــي أفغانس ــه ف ــا وجنراالت إن إدارة أوبام
مجاهــدي الشــعب األفغانــي يوشــكون علــى االنتهــاء مــن 
مرحلــة تحريــر المديريــات واألريــاف واالقتــراب مــن مرحلــة 
تحريــر الواليــات والمــدن الرئيســية، وخيــر دليــل علــى هــذا؛ 
ســيطرة المجاهديــن علــى واليــة قنــدوز العــام المنصــرم لعــدة 
المدينــة  االحتــالل وتشــبع  تتدخــل طائــرات  أن  قبــل  أيــام 
بالقصــف الهســتيري، ممــا اضطــر المجاهديــن لالنســحاب مــن 

ــن. ــي والمدنيي ــى أرواح األهال ــاً عل ــة حفاظ الوالي
هــذا الســيناريو هــو مــا يرمــي الرئيــس الفاشــل إلــى تكــراره 
علــى واليــة  أخــرى  مــرة  المجاهــدون  حــال ســيطر  فــي 
ــوب  ــون، بقل ــف المحتل ــى يقص ــة. حت ــات األفغاني ــن الوالي م
رؤوس  وعلــى  ومدارســها  بمشــافيها  الواليــات  مطمئنّــة، 
أهلهــا، دون أن يُقــال لهــم: لِــَم تُقحمــون أنفســكم فــي مياديــن 
القتــال بعــد أن أعلنتــم عــن تســليم مســؤولية خــوض المعــارك 

ــان؟ ــم األفغ ــاً لعمالئك كليّ

ونحن ههنا نسأل الرئيس المتخبّط:
هــل بقــي نــوع مــن أنــواع الطائــرات الحربيــة أو المروحيـّـة أو 
الُمســيّرة لــم يســتخدمها حتــى اآلن جيــش بــالده فــي حربهــم 

علــى أفغانســتان؟

هــل بقــي فــي مســتودعات الســالح األمريكيــة نــوع مــن أنــواع 
الرصــاص أو القنابــل أو الصواريــخ لــم يجربــه حتــى اآلن 

جنــود بــالده علــى رؤوس أبنــاء الشــعب األفغانــي؟
ــود  ــه جن ــم يرتكب ــاك شــكل مــن أشــكال المــوت ل هــل ظــل هن
ــان مرضــى  ــوا األفغ ــم يقتل ــي؟ أل ــالده بحــق الشــعب األفغان ب
وجرحــى وهــم فــي المستشــفيات كمــا فعلــوا مؤخــراً فــي 
مستشــفى قنــدوز؟ ألــم يقتلوهــم أســرى ومعتقليــن تحــت 
التعذيــب المتوحــش؟ ألــم يزهقــوا أرواح صغارهــم ونســائهم 

وشــيوخهم بالطائــرات المســيّرة؟
هــل بقــي شــكل مــن أشــكال التكتيــك الحربــي أو التخطيــط 
العســكري لــم يتخــذه جنــود بــالده فــي معاركهــم أمــام مجاهدي 

الشــعب األفغانــي طيلــة أعــوام االحتــالل؟
مالجديــد الــذي ســيضيفه هــذا »التوّســع« فــي اســتخدام القــوة 
ــن األجانــب فــي المعــارك  ــود المحتلي ــة ومشــاركة الجن الجوي

القتاليــة، علــى مشــهد الســاحة األفغانيــة؟
هــل اكتشــفت إدارة الرئيــس الفاشــل حيلــة إلخضــاع الشــعب 
األفغانــي لــم تســتخدمها أو تجّربهــا علــى مــدى خمســة عشــر 

عامــاً منــذ احتاللهــم ألرض األفغــان؟
إن الحقيقــة الُمســلّم بهــا والتــي يعجــز عقــل الرئيــس المتخبـّـط 
عــن فهمهــا وإدراكهــا هــي أن سياســة العصــا الغليظــة التــي 
ــلها  ــت فش ــي أثبت ــعب األفغان ــع الش ــل م ــي التعام ــا ف يعتمده
قبــل خمســة عشــر عامــاً عندمــا اســتخدمها ألول مــرة نظيــره 
األســبق )بــوش(، والزالــت تثبــت فشــلها حتــى اآلن بــكل 

جــدارة.
إن أرواح الشــعب األفغانــي عصيـّـة علــى التدجيــن والتطويــع. 
وبغــض االحتــالل األمريكــي الــذي عربــد فــي بالدهــم وعــاث 
فيهــا فســاداً، يــكاد يكــون الركــن الســادس مــن أركان اإلســالم! 
وكــم ذا ســمعنا عــن عمليــات بطوليــة قامــت بهــا عجائــز 
وشــيوخ أفغــان، فضــالً عــن الشــباب مــن عامــة الشــعب، بــل 
ــش  ــي الجي ــن ف ــرار الشــرفاء العاملي ــود األح ــن الجن ــى م حت
األفغانــي. ولســان حــال األفغــان نســاًء ورجــاالً، شــباباً وشــيباً، 
ــوت أســوداً  ــن ونم ــوراً محلقي ــاراً: ســنعيش صق ــاراً وصغ كب

شــامخين.

للمحتليــن  نصحهــا  فــي  اإلســالمية  اإلمــارة  صدقــت  لقــد 
بــأن الحــل األوحــد لخروجهــم مــن القعــر الســحيق الــذي 
أوقعــوا أنفســهم فيــه هــو بانســحابهم الكامــل دون قيــد أو 
ــخ  ــاد وتاري ــذوة الجه ــإن ج ــان. وإال ف ــن أرض األفغ شــرط م
اآلبــاء واألجــداد البطولــي النضالــي المشــرق ال تــزال تتلمــظ 
وتضطــرم فــي أرواح األفغــان وتدفــع بهــم دفعــاً إلــى مياديــن 

مقارعــة المحتليــن األجانــب وتمزيقهــم شــر ممــزق.

االفتتاحية
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ــوا بغيظكم موت
ــداء ــا األعـــ أيه

ــال  ــن الم ــر المؤمني ــهاد أمي ــد استش بع
هللا  رحمــه  منصــور  محمــد  أختــر 
"نــار  أو  فايــر"  "هيــل  بصــاروخ 
للطاغــوت  قصــف  فــي  الجحيــم"  
يتربصــون  األعــداء  كان  الصليبــي؛ 
باإلمــارة اإلســالمية الدوائــر، وكانــت 
الصليبيــة والعميلــة  اإلعــالم  وســائل 
مملــوءة  وتحليــالت  تقاريــر  تقــدم 
بــأن  فاّدعــت  واألكاذيــب،  باألوهــام 
صفــوف المجاهديــن ســوف تتمــزق، 
وجمعهــم  ســتختلف،  وكلمتهــم 
سيتالشــى، وأن ثّمــة خالفــات حــادة 
ســتحدث بشــأن اختيــار القائــد الجديــد، 
األفغانيــة  الحكومــة  ســتعطي  وأنهــا 
ــر  ــاً لدح ــاً معنوي ــف دفع ــوات التحال وق
ســتؤدي  وأنهــا  الحركــة،  مقاتلــي 
ــكرية  ــان العس ــوة طالب ــاف ق ــى إضع إل
مــن  ذلــك  غيــر  وإلــى  والميدانيــة، 

الكاذبــة. التحليــالت 
ــة، ولحظــات  ــت أيامــاً عصيب ــا كان وحق
هــذه  مثــل  يتحيــن  فالعــدو  مؤلمــة، 
الفــرص لشــن حــرب إعالميــة شــعواء 
فالصليبيــون  هوجــاء،  ودعائيــة 
يستبشــرون  كانــوا  وعمالؤهــم 
األميــر  مقتــل  ويعتبــرون  ويفرحــون 

أكبــر إنجــاز لهــم، ويُظهــرون الشــماتة، 
ويدعــون المجاهديــن إلــى االستســالم، 
ويهددونهــم بالقتــل والقصــف إن لــم 

لهــم. يخضعــوا 
ولكــن تعييــن الشــيخ هبــة هللا آخنــدزاده 
حفظــه هللا كان مفاجــأة كبــرى لألعــداء 
حيــث لــم يقــع أي خــالف بيــن مجاهــدي 

ــد  ــف أح ــم يتخلّ ــالمية ول ــارة اإلس اإلم
عــن مبايعــة األميــر الجديــد، بــل ســارع 
الجميــع إلــى مبايعتــه. فتوالــت البيعــات 
ــاجد  ــن المس ــرى، وم ــدن والق ــن الم م

والمــدارس والجامعــات، ومــن الثغــور 
والمعســكرات،  الربــاط  ومراكــز 
والدعــاة  والمشــائخ  العلمــاء  بايعــه 
الكتائــب  وقــادة  العلــم،  وطلبــة 
بايعــه  الجهاديــة،  الوحــدات  وأمــراء 
المجاهــدون والقــادة الميدانيــون، بايعه 
العسكريون، والشــرعيون، واإلداريون 
والسياســيون، بايعــه وجهــاء العشــائر 
جميــع  وأعلنــت  المســلمين.  وعــوام 
لجــان اإلمــارة اإلســالمية كلجنــة التعليم 
والتربيــة، ولجنــة اإلعــالم والثقافــة، 
ولجنــة شــؤون الحــرب ولجنــة الدعــوة 
واإلرشــاد، ولجنــة شــؤون األســرى، 
منــع  ولجنــة  السياســي،  والمكتــب 
الخســائر بالمدنييــن، مبايعتهــم لألميــر 

الشــيخ هبــة هللا آخنــدزاده. 
ــة  ــون بتغطي ــام اإلخــوة اإلعالمي ــد ق وق

هــذه البيعــات ونشــرها علــى موقــع 
اإلمــارة اإلســالمية، فمــن أراد اإلطــالع 
عليهــا فعليــه بزيــارة موقــع اإلمــارة 

اإلســالمية:
www.shahamat.info

http://alemara1.org ]أو[
 

ومعظــم المعســكرات ومراكــز التدريــب 
القتــال  خنــادق  فــي  والمجاهديــن 
تــم  وقــد  البيعــات،  بتصويــر  قامــوا 
بــث عشــرات الفيديوهــات علــى موقــع 

اإلمــارة.
والمســؤولون  الميدانيــون  والقــادة 
كلمــات  أرســلوا  الكبــار  الجهاديــون 
صوتيــة ورســائل نصيــة يعلنــون فيهــا 
هللا  هبــة  الشــيخ  لألميــر  مبايعتهــم 
أخنــدزاده حفظــه هللا، وال زالــت هــذه 

6
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مســتمرة. السلســلة 
ــادة  ــات وكلمــات الق إن إصــدارات البيع
ــذا  ــداً؛ وله ــرة ج ــت كثي ــن كان الميدانيي
كان مــن غيــر الممكــن أن ننقلهــا كلهــا 
علــى صفحــات  جميعــاً  نوردهــا  وأن 
ــاط  ــاف نق ــا اقتط ــك آثرن ــود، لذل الصم
اإلصــدارات  معظــم  عليهــا  احتــوت 

والكلمــات، وهــي كالتالــي:

الشــديد  الرفــض 
االستســالم  لدعــوات 

التــي وجههــا األعــداء إلــى 
األميــر  مقتــل  بعــد  المجاهديــن 

منصــور رحمــه هللا، والتأكيــد علــى 
ــن  ــرد المحتلي ــى ط ــاد حت ــتمرار الجه اس

ودحــر عمالئهــم وإقامــة شــرع هللا 
أفغانســتان. ثــرى  علــى 

تقديــم العــزاء لألمــة 
والمســلمين  اإلســالمية 

ــالمية  ــارة اإلس ــة، ولإلم عام
أميــر  وألســرة  ومجاهديهــا، 

المؤمنيــن المــال أختــر محمــد منصــور 
رحمــه هللا خاصــة، واعتبــار مقتــل األميــر 

مصابــاً جلــالً وحدثــاً عظيمــاً، مــع 
واإلطمئنــان  والرضــا  اإليمــان 

بقضــاء هللا وقــدره.

مبايعتهــم  إعــالن 
ووالءهــم لألميــر الجديــد 

والحديــث  القــرآن  شــيخ 
أخنــدزاده  هللا  هبــة  المولــوي 

حفظــه هللا، والتأكيــد علــى اتفاقهــم 
ووحدتهــم وتماســكهم بفضــل هللا رغــم 

ــه  ــر ودسائس ــدو الماك ــرات الع مؤام
الخبيثــة. الشــيطانية 

بأخــذ  هللا  معاهــدة 
الشــهيد  دمــاء  ثــأر 

الطيبــة الزكيــة مــن المحتليــن 
. ئهــم عمال و

بــأن  التصريــح 
ــن ألجــل  ــم يك ــم ل جهاده

األميــر منصــور رحمــه هللا 
إن  بــل  بموتــه،  ينتهــي  حتــى 

القيــوم.  الحــي  هلل  كان  جهادهــم 

بــأن  التصريــح 
الجهاديــة  المســيرة 

الطيبــة ليســت مبنيــة علــى 
مبنيــة  بــل  األشــخاص،  وجــود 

علــى فكــرة وأيديلوجيــة لــن تمــوت 
ــل  ــخاص، ب ــدة أش ــخص أو ع ــوت ش بم

ــإذن  ــة ب ــوم القيام ــى ي ــوت إل ــن تم ل
. هللا

التصريح بأن الشهادة 
وسام فخر، وأن القتل في 
سبيل هللا من أسمى األماني 
وأغالها، وأن دماء الشهداء 

تدفع عجلة الجهاد إلى األمام، وتولد 
آالفاً مؤلفة من المجاهدين لمقارعة أعداء 

هللا، و أن أمة اإلسالم ال زالت ولوداً 
وستقدم أبطالها لمقارعة المحتلين 

الغزاة حتى تتطهر األراضي 
المغتصبة من رجسهم.

1

2
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هــذا ونســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن 5
يلــم شــمل جميــع المســلمين ويوحــد 
كلمتهــم ويظهرهــم علــى عدوهــم، إنــه 
ولــي ذلــك والقــادر عليــه. وصــل اللهــم 
وبــارك علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

ــراً. ــه وســلم تســليماً كثي وصحب
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حوار صحيفة »الشرق األوسط«
مع المتحدث باسم

إمارة أفغانستان اإلسالمية
المال »ذبيح اهلل مجاهد«

♦ الشرق األوسط: ما موقف الحركة من عملية السالم بعد مقتل أختر منصور؟
ذبيح هللا مجاهد: بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا.

ــون بموجــب  ــة والمفاوضــات يك ــا المصالح ــع قضاي ــارة اإلســالمية م ــل اإلم أوالً إن تعام
ــك بوجــود شــخص أو عــدم وجــوده. ــة لذل ــارة، وال عالق ــة اإلم رؤي

ن  إ ــا تجــاه المفاوضــات واضــح جــداً، وهــو أن اإلمــارة اإلســالمية و موقفن
تقــود الجهــاد ممثِلــة لشــعبها المســلم، وبصفتهــا جهــة مســؤولة فإنهــا 
تتعهــد بالوفــاء بمســؤولياتها والتزاماتهــا فــي المياديــن العســكرية 
ــة  ــة الحكوم ــن وإقام ــن المحتلي ــا م ــر أراضيه ــي تحري ــية، وه والسياس
اإلســالمية فيهــا والتــي يرتضيهــا المواطنــون المســلمون ويضحــون ألجــل 
قيامهــا. وإن أي طريــق يحقــق ذلــك فــإن اإلمــارة اإلســالمية تمتلــك لــه خططــاً 

. محكمــة
 

ــاون  ♦ الشــرق األوســط: هــل اســتهداف المــال منصــور )يرحمــه هللا( جــاء بتع
أمنــي بيــن إيــران وأمريــكا، خصوصــاً بعدمــا تــردد أنــه كان قادمــاً مــن إيــران؟ 
ذبيــح هللا مجاهــد: إن تحقيقاتنــا ال زالــت جاريــة حــول األمــر، واســتنتاجنا حتــى 
اآلن هــو أن األمريــكان -إلــى جانــب تواجدهــم العســكري فــي المنطقــة- لهــم حضــور 

اســتخباراتي مكثــف فيهــا.
إن اإلمــارة اإلســالمية وبالتحديــد الشــهيد منصــور -رحمــه هللا- لــم يكــن لــه أي مشــكلة 
ــى إيجــاد موقــف موحــد  ــل كان يتمن ــدول المجــاورة، ب ــا ال ــا فيه ــة بم مــع دول المنطق
ــكا فــي  فــي المنطقــة تجــاه االحتــالل، فــال نســتطيع أن نتهــم أحــداً بالتعــاون مــع أمري

اســتهداف األميــر منصــور -رحمــه هللا- بــدون شــواهد موثقــة.
 

♦ الشرق األوسط: ماهي طبيعة العالقة بين إيران وطالبان؟ 
ذبيــح هللا مجاهــد: إن الحقيقــة الواضحــة أن خطــر اســتمرار االحتــالل األمريكــي 
ألفغانســتان هــو تهديــد أكبــر لجميــع المنطقــة، تتضــرر منــه الصيــن وروســيا وإيــران 
وباكســتان وســائر دول المنطقــة، وتبقــى المنطقــة تحتــرق فــي أتــون الحــرب المدمــرة. 

أجــرت صحيفــة »الشــرق األوســط« حــواراً مــع المتحــدث 
ــح  ــارة أفغانســتان اإلســالمية األخ ذبي الرســمي باســم إم
هللا مجاهــد حــول عــدد مــن القضايــا والملفــات علــى 

ــص الحــوار: ــي ن ــا يل ــة، وفيم الســاحة األفغاني
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ونحــن نعتقــد أنــه لــو ســاد فــي المنطقــة فكــر يتســبب بهزيمــة 
أمريــكا وفضيحتهــا فــي أفغانســتان، لكانــت هــذه خطــوة جيدة، 
ولكــن حتــى اآلن ليــس لنــا بشــكل رســمي أي اتفاقيــة ال مــع 

إيــران وال مــع أي أحــد.
  

♦ الشــرق األوســط: هــل الحركــة تنســق مــع طهــران لمحاربــة 
داعش فــي أفغانســتان؟ 

ذبيــح هللا مجاهــد: خــالل مقاومــة اإلمــارة اإلســالمية الجهاديــة 
ــم يوجــد أي تنســيق  ــاً ل ــي اســتمرت لخمســة عشــر عام والت
اســتخباراتي والعســكري بيــن اإلمــارة اإلســالمية والــدول 
ــر  ــاون أو الفك ــع التع ــق م ــا نتواف ــا، لكنن ــاورة أو غيره المج
ــالل األمريكــي  ــاً فــي مواجهــة اإلحت ــؤدي دوراً إيجابي ــذي ي ال
وإحبــاط مخططاتــه اإلســتخباراتية، مــا دام ذلــك ال يصــادم 

ــة. ــا الوطني ــا ومصالحن ــا اإلســالمية العلي ثوابتن
 

ــة هللا مــن  ــة للمــال هب ♦ الشــرق األوســط: ماهــو حجــم البيع
ــر  ــارض الخت ــول المع ــال رس ــل الُم ــان؟ وه ــادة طالب ــل  ق قب

ــد؟  ــم الجدي ــع الزعي ــور باي منص
ذبيــح هللا مجاهــد: لعلكــم تعلمــون أن اإلمــارة اإلســالمية هــي 
ــن  ــار عقائــدي وأديولوجــي، وأيمــا جماعــة هــذا شــأنها فل تي
تكــون هنــاك مشــكلة بينهــم علــى القيــادة، ولذلــك لــم يقــع أي 
خــالف بيــن مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية فــي تعييــن الزعيــم 
الجديــد ومبايعتــه، وقــد ســارع العلمــاء، والقــادة الميدانيــون، 
والمجاهــدون، وعــوام المســلمين إلــى مبايعــة األميــر الجديــد، 

فحجــم البيعــة لألميــر الجديــد هــو المائــة فــي المائــة.
ــى  ــو عل ــل ه ــه ه ــدرى حال ــال يُ ــول ف ــد رس ــال محم ــا الم وأم
قيــد الحيــاة أم هــو ميــت؟ لــم يــره أحــد، ولــم يتحــدث لوســائل 

ــاً. ــا أن يكــون أســيراً أو ميت ــن إم اإلعــالم، فمــن الممك
 

ــي  ــارئ العرب ♦ الشــرق األوســط: هــل يمكــن ان تكشــفوا للق
عــن شــخصية األميــر الجديــد المــال هيبــة هللا أخنــدزاده، هــل 
ــان  ــة طالب ــي حرك ــرعي ف ــه الش ــي والفقي ــع الدين ــو المرج ه

علــى مــدى أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان؟
الجديــد  اإلســالمية  اإلمــارة  زعيــم  إن  مجاهــد:  ذبيــح هللا 
الشــيخ هبــة هللا أخنــد زاده كمــا هــو معــروف بيــن المجاهديــن 
ــي  ــة ف ــه مكان ــك ل ــفق، كذل ــتاذ المش ــر واألس ــم النحري بالعال
نبيــالً ومجاهــداً  قلوبهــم بكونــه شــخصية قويــة، وأميــراً 
صبــوراً، ماضــي العزيمــة، ووفيــاً لثوابــت اإلمــارة اإلســالمية 
ــا الوطنيــة، ومنــذ بدايــة اإلمــارة اإلســالمية عــاش  ومصالحن
ــة محفوفــة باالنجــازات والنجاحــات كشــخصية  ــاة اختباري حي

ــة. ــة الجهادي ــذه القافل ــق ه ــي طري ــة ف فعال
 

تقــارب  مــن  طالبــان  موقــف  ماهــو  األوســط:  الشــرق   ♦
كابــل؟  فــي  الحكومــة  مــع  حكمتيــار 

ذبيــح هللا مجاهــد: اإلمــارة اإلســالمية منشــغلة اآلن بالمقاومــة 
الجهاديــة ضــد االحتــالل األمريكــي، وتعتبرهــا فريضــة دينيــة 
ــة للشــعب األفغانــي المســلم، وترحــب بــكل مــن يقــف  ووطني
ــة.  ــة والوطني ــؤدي مســؤوليته الديني ــن وي ــي وجــه المحتلي ف

وعلــى العكــس مــن يلقــي ســالحه أمــام المحتليــن وعمالئهــم 
تحــت شــعار الســالم والمصالحــة، ويســعى إلضفــاء الشــرعية 
علــى احتاللهــم وعدوانهــم تعدهــا اإلمــارة اإلســالمية مبــادرة 

مؤســفة ومحزنــة.
 

♦ الشــرق األوســط: هــل الُمــال هبــة هللا قــادر علــى لــم شــمل 
طالبــان المتشــتتين مــن صفــوف الحركــة؟ 

ــات  ــة خالف ــد أي ــه ال توج ــلفُت أن ــا أس ــد: كم ــح هللا مجاه ذبي
وانقســامات فــي صفــوف اإلمــارة اإلســالمية، وقــد التــف 
جميــع مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية حــول األميــر الجديــد 

وكلمتهــم واحــدة وهلل الحمــد.
ــارة  ــق عــن اإلم ــادوا الطري ــك األشــخاص ح ــض أولئ ــا بع أم
اإلســالمية ويشــنون حربــا دعائيــة ضــد المجاهديــن بمســاندة 
مــن مخابــرات إدارة كابــول العميلــة، فــال يُعتبــرون أفــراداً فــي 
ــن  ــاً بي ــم خالف ــر خالفه ــع ال يعتب ــالمية، وبالطب ــارة اإلس اإلم

ــان. مجاهــدي طالب
 

ــا  ــي أطلقته ــع الت ــة الربي ــدو أن عملي ــط: يب ــرق األوس ♦ الش
ــة؟  ــذه العملي ــد عــن ه ــا الجدي ــان فشــلت، م طالب

ذبيــح هللا مجاهــد: إن العمليــات العمريــة التــي أطلقتهــا اإلمارة 
اإلســالمية العــام الجــاري لــم تفشــل، بــل إنهــا زلزلــت العــدو 
ــارة  ــادة اإلم ــة، وإن ق ــنوات الماضي ــن الس ــر م ــه أكث وأربكت
ــم  ــب، وه ــات عــن كث ــون العملي اإلســالمية العســكريين يراقب
ــو  ــاح نح ــدم بنج ــكرية تتق ــتراتيجة العس ــن أن االس ــى يقي عل
ــو دعــت  ــة ســيئة، ول ــى حال ــدو إل ــت الع ــا أوصل ــام وأنه األم
الضــرورة إلــى تغييــر الخطــط والتكتيــكات الحربيــة، فســتأتي 

ــدة. ــرات والتطــورات الجدي التغيي
وستســتمر هــذه العمليــات إلــى عــام، ولــم يمــض عليهــا اآلن 
إال شــهران فقــط، فوصفهــا بالفشــل مــع بدايــة انطالقهــا ناتــج 
ــى  ــاهدين عل ــتكونون ش ــاء هللا س ــئ، وإن ش ــم خاط ــن فه ع

إنجــازات كثيــرة خــالل الفتــرة الباقيــة مــن وقتهــا.
 

ــد  ــل الوحي ــر الممث ــب قط ــل الزال مكت ♦ الشــرق األوســط: ه
ــان؟  لطالب

قبــل  مــن  انتخبــت  إدارة  كل  إن  نعــم!  مجاهــد:  ذبيــح هللا 
ــم  ــا ل ــالمية م ــارة اإلس ــل اإلم ــالمية تمث ــارة اإلس ــادة اإلم قي
ــادي قــرار عزلهــا أو تقليــص  ــادة أو الشــورى القي تتخــذ القي
المكتــب الممثــل لإلمــارة  صالحياتهــا. ومكتــب قطــر هــو 
اإلســالمية فــي الشــؤون السياســية بأوامــر مــن القيــادة، 
ويمثــل اإلمــارة اإلســالمية بنــاء علــى الصالحيــات التــي 

ــه. ــت ل منح
   

ــن،  ــل المدنيي ــان مــن قت ♦ الشــرق األوســط: مــا موقــف طالب
وخطــف  قتــل  عمليــات  مــن  مؤخــراً  ماحصــل  خصوصــاً 

للمســافرين فــي كنــدز؟ 
ذبيــح هللا مجاهــد: إن اإلمــارة اإلســالمية قامــت بتشــكيل لجنــة 
مســتقلة لمنــع خســائر المدنييــن تســعى إلــى منــع وقــوع 

ــم. ــع األذى عنه ــى دف ــن وإل ــوف المدنيي ــي صف الخســائر ف
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المدنييــن  األبريــاء  إضــرار  تعتبــر  اإلســالمية  اإلمــارة  إن 
جريمــة إنســانية ال تقّرهــا الشــريعة اإلســالمية، ولألســف أن 
المحتليــن ارتكبــوا أمثــال هــذه الجرائــم بشــكل مكــرر وال زالــوا 

ــا. يرتكبونه
وأمــا الذيــن اُلقــي القبــض عليهــم فــي كنــدز، فقــد كانــوا مــن 
جنــود إدارة كابــول، حيــث قــام المجاهــدون بأســرهم بعــد 
معلومــات اســتخباراتية دقيقــة وشــواهد موثوقــة، وقــد أُفــرج 

ــن بعــد التعــرف عليهــم فــوراً. عــن المدنيي
 

♦ الشرق األوسط: ماهي عالقة طالبان بروسيا؟    
ــة  ــى إقام ــح إل ــارة اإلســالمية تطم ــد: إن اإلم ــح هللا مجاه ذبي
عالقــات طبيعيــة مــع دول المنطقــة والمجــاورة بمــا فيهــا 
روســيا، وخاصــة مــع الــدول التــي تعــارض اإلحتــالل والتواجد 
األمريكــي فــي أفغانســتان والمنطقــة فــي األوضــاع الحاليــة، 
ــد حــول مســألة  ــف موح ــاذ موق ــة واتخ ــات الطيب ــي العالق فف
مــا، خيــر للجميــع، ولكــن لحــد اآلن ليــس لنــا أي اتفاقيــة مــع 

أحــد بشــكل رســمي.
 

♦ الشــرق األوســط: مــا موقــف طالبــان مــن ظاهــرة داعــش 
التــي تتوســع فــي أفغانســتان؟ 

ذبيــح هللا مجاهــد: إن طالبــان كمــا هــم منهمكــون ليــالً ونهــاراً 
ــالد مــن رجــس االحتــالل  ــر الب بالجهــاد فــي ســبيل هللا لتطهي
يحــدث  أن  ألحــد  يســمحون  ال  كذلــك  األمريكــي،  الكفــري 
الفوضــى والبلبلــة والفتــن داخــل البــالد، وبمــا أن وســائل 
اإلعــالم الغربيــة تضخــم داعــش وتطبــل لهــا ومــا هــي إال جزء 
ــن  ــد أن المجاهدي ــة، نحــن نعتق ــة المخيف مــن حربهــم الدعائي

أحبطــوا مخطــط داعــش مســبقاً والــذي قامــت مخابــرات العــدو 
بنســجه، فهــي ال توجــد بهــذا الكــم الــذي تــروج لهــا وســائل 

ــة. اإلعــالم الغربي
 

♦ الشــرق األوســط: أيــن تعيــش قيــادات طالبــان؟ هــل مازالــت 
فــي باكســتان؟ ومامــدى التأثيــر الباكســتاني علــى الحركــة؟ 

ذبيــح هللا مجاهــد: تعيــش قيــادات اإلمــارة اإلســالمية فــي 
أفغانســتان، ألن إدارة مثــل هــذه الحــرب الكبيــرة المعقــدة 
ــل أن  ــن تجاه ــن ال يمك ــادة، ولك ــدون حضــور القي ــن ب ال يمك
ــن  ــي وأن الماليي ــع األفغان ــن المجتم ــة م ــة نابع ــان حرك طالب
مــن الشــعب األفغانــي ومئــات اآلالف مــن العوائــل تعيــش فــي 
باكســتان وإيــران وغيرهمــا مــن الــدول، فمــن الممكــن أن 
ــد ميدانــي أو مجاهــد عــادي، وأمــا  ــة قائ تكــون ضمنهــا عائل
ــا هــي  ــان فم ــى طالب ــر باكســتاني عل ــول عــن وجــود تأثي الق
إال مجــرد دعايــات ال حقيقــة لهــا، وقــد أثبتــت طالبــان مــراراً 
وتكــراراً أنهــم أحــرار مســتقلون، أوفيــاء لثوابتهــم اإلســالمية 

ــة. ــم الوطني ومصالحه
 

♦ الشــرق األوســط: يتــردد فــي العواصــم الغربيــة أن طالبــان 
ضعفــت بعــد وفــاة الُمــال عمــر هــل هــذا صحيــح؟ 

ذبيــح هللا مجاهــد: لــو كان هــذا صحيحــاً، لمــا كان المجاهــدون 
ــالد،  ــف أنحــاء الب ــي مختل ــدو ف ــة ضــد الع ــة هجومي ــي حال ف
ــت  ــات مهــددة بالســقوط، ولمــا كان ولمــا كانــت مراكــز الوالي
ــن،  ــدي المجاهدي ــو األخــرى بأي ــدة تل ــات تســقط واح المديري
ولمــا نُســفت قواعــد العــدو وثكناتــه فــي أرجــاء البلــد، ولمــا 
كان قتلــى العــدو مــن عناصــر حكوميــة وجنــوده العســكرية كل 
ــدم عشــرات منهــم  ــا تق ــى خمســين، ولم ــن إل ــن ثالثي ــوم بي ي
إلــى اإلستســالم أمــام المجاهديــن، ولمــا هربــوا مــن صفــوف 

الجيــش والشــرطة.
والحقيقــة أن طالبــان لــم تضعــف بــل تقــّوت واشــتّدت، وهــذه 

حقيقــة اضطــر األعــداء إلــى اإلعتــراف بهــا.
 

ــردد فــي االعــالم  ــى مــا يت ♦ الشــرق األوســط: ماتعليقكــم عل
ــي  ــه ف ــة هللا أن خبرت ــال هب ــد الم ــم الجدي ــن الزعي ــي ع الغرب
مجــال القضــاء؛ تفــوق خبرتــه فــي مجــال الحــرب، وأن المــال 
هبــة هللا لــه شــخصية مســتقلة وال تؤثــر فيــه أبــداً المشــاعر 
والعواطــف، كمــا أن عملــه فــي المحاكــم أكســبه القــدرة علــى 

ضبــط النفــس بشــكل جيــد؟
ذبيــح هللا مجاهــد: ال شــك أن الزعيــم الجديــد الشــيخ هبــة هللا 
أخنــد زاده -حفظــه هللا- عالـِـم محــدِّث، وفقيــه ذو خبــرة عاليــة 
فــي األمــور القضائيــة، وبمــا أنــه قضــى كثيــراً مــن عمــره فــي 
ــد  ــم ض ــيوعيين، ث ــروس والش ــد ال ــاد، أوالً ض ــن الجه ميادي
عصابــات الشــر والفســاد، وهــا هــو اآلن يقــارع االحتــالل 
األمريكــي منــذ عقــد ونصــف بــال كلــل وال ملــل، نســتطيع أن 
نقــول أن الشــيخ -حفظــه هللا- يمتلــك خبــرة جيــدة فــي جميــع 
األمــور الجهاديــة، وليــس فــي مجــال القضــاء فحســب، وهــذه 
ــة، ال  ــة، وعزيمــة صلب ــه ذو شــخصية قوي ــة أن ــة واقعي حقيق

تزعزعــه التأثيــرات الســلبية أثنــاء اتخــاذ القــرارات.  إحدى جلسات البيعة ألمير المؤمنين المال هيبة هللا آخندزاده
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بقلم: سيف هللا الهروي

إذا مات منهم سيّد قام سيّد          قؤول ألفعال الكرام فعول

فــي  اإلســالمية  اإلمــارة  وســادة  وأمــراء  قــادة  هكــذا 
أفغانســتان، فمــا إن يمــوت منهــم أو يُستشــهد ســيّد، حتــى 
يقــوم ســيّد جديــد قــؤول ألفعــال الكــرام فعــول -بــإذن هللا-، 
خالفــاً لمــا يتربــص بهــا أعداؤهــا األلــداء مــن األمريــكان 

ــدة.  ــة الحاق ــة العلماني والعصب
ــد  ــاّل محم ــر الم ــارة اإلســالمية األمي قضــى مؤســس اإلم
عمــر رحمــه هللا نحبــه، فتولّــى قيــادة  الحركــة الجهاديــة 
ــه  ــن -رحم ــر منصــور، وتمّك ــالّ أخت ــر الم ــة األمي العظيم
الجهاديــة  وتجربتــه  وحنكتــه  الحكيمــة  بقيادتــه  هللا- 
ــة مــع مؤســس الحركــة مــن الحفــاظ علــی وحــدة  الطويل
ــب األمــور  ــة وترتي ــادة حكيم ــا قي ــة وقيادته صــف الحرك
ترتيبــاً غيــر مســبوق. ال شــّك أّن قيــادة الراحــل المــال 
ــت  ــة أغضب ــدة القليل ــالل  الم ــارة خ ــور لإلم ــر منص أخت
خصــوم اإلمــارة اإلســالمية وأدهشــتهم بشــكل كبيــر، فلــم 
ــة الناقصــة-  ــون -حســب حســاباتهم العقلي ــوا يتوقع يكون
دوام الحركــة بعــد وفــاة مؤسســها، لذلــك لــم يجــدوا إال أن 

اإلمارة اإلسالمية

 فكرة
واألفكار ..

 التذبل أو تموت
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يدبـّـروا ويكيــدوا الغتيالــه واستشــهاده، حتــى استشــهد بغــارة 
ــة واســعة. ــه هللا رحم ــة، فرحم جوي

الغــارة التــي استشــهد بهــا األميــر المــال اختــر منصــور كانــت 
مــن جانــب األمريــكان الماکريــن الذيــن طالمــا مــألوا وســائل 
اإلعــالم بالحديــث المعســول عــن الصلــح والســالم، بينمــا 
عيونهــم الخبيثــة الماكــرة كانــت موّجهــة نحــو مطــاردة أمــراء 

الجهــاد فــي أفغانســتان واغتيالهــم. 
ــكان  ــة لألمري ــارة الخبيث ــذه الغ ــال منصــور به ــال الم إن اغتي
لهــو أكبــر دليــل علــی أن المجتمــع الدولــي الــذي تقــوده 
أمريــكا ال يُريــد الصلــح وال الســالم فــي أفغانســتان أبــداً، 
بــل هدفهــم األساســي مــن مؤتمــرات ومفاوضــات الســالم 
ــاد  ــادة الجه ــراء وق ــی أم ــر عل ــّرف أكث ــو التع ــاك ه ــا وهن هن
ومطاردتهــم مــن خــالل التتبــع ووســائل التجســس المتطــورة، 

ــم. ــّم اغتياله ــن ث وم
حســب العــادة بعــد استشــهاد المــال أختــر تســاءل الكثيــرون: 
مــاذا بعــد استشــهاد األميــر المــال اختــر منصــور؟ ماهــو 
مصيــر الحركــة واإلمــارة؟ وأســئلة أخــرى أثارهــا الحاقــدون 
ــارة اإلســالمية  ــت اإلم ــد أجاب ــة. وق المتشــائمون ضــد الحرك
هــذه األســئلة فعــالً ال قــوالً، حيــث قامــت بتعييــن هبــة هللا 
آخنــدزاده أميــراً جديــداً خلفــاً للمــال أختــر منصــور فــي وقــت 
وجيــز لــم يتجــاوز المــدة المســنونة لتعييــن األمــراء والخلفــاء 

ــخ اإلســالمي. ــي التاري ف
ــد  ــاء بع ــة هللا ج ــيخ هب ــن الش ــرار تعيي ــارة أّن ق ــدت اإلم وأّك
باإلجمــاع.  لهــا  التابــع  الشــورى  أعضــاء مجلــس  اتفــاق 
وأضافــت  فــي بيانهــا أن ســراج الديــن حقانــي والمــال يعقــوب 

ــدزاده.  ــن آلخن ــا نائبي ــر ُعيّن ــال عم ــل الم نج

وأوضحــت اإلمــارة فــي بيــان وزعتــه علــى وســائل اإلعــالم أن 
اختيــار أخنــدزاده -الــذي كان نائبــاً لمنصــور- تــم فــي اجتمــاع 

لقادتها.
اإلمــارة اإلســالمية ببيانهــا هــذا وباتفاقهــا علــى تعييــن أميــر 
ــع، وكّممــت  ــرة فاجــأت الجمي ــد خــالل هــذه المــدة القصي جدي
ــل  ــة األقاوي ــدت كاف ــا، وفنّ ــة المتشــائمين بمصيره ــواه كاف أف
واالحتمــاالت الباطلــة التــي توقّعهــا األعــداء والمراقبــون بــأّن 
الحركــة ســتواجه أزمــة واختالفــاً فــي تعييــن أميــر جديــد لهــا، 
ــات  ــن التوقّع ــك م ــر ذل ــا، وغي ــل أميره ــا ســتتاثّر بمقت أو أنه
اإلســالمية  لإلمــارة  فهمهــم  الناشــئة عــن ســوء  الباطلــة 

ــا الســامية. ورســالتها وأهدافه
ثــّم إن هــذا التعييــن دّل بوضــوح -مــرة أخــری- علــی أّن 
يتوّهــم  مــا  -بخــالف  أفغانســتان  فــي  اإلســالمية  اإلمــارة 
الخصــوم- قــادرة علــى التوّحــد، كمــا أنهــا قــادرة -بــإذن 
هللا- علــى تجــاوز كافّــة المشــكالت والصعوبــات والعقبــات 
بســهولة، وأنهــا ال تعــارض الصلــح والســالم فــي أفغانســتان 
ــا ترفــض  بخــالف مــا يــروج عنهــا أعداؤهــا الحاقديــن، لكنّه
الشــروط األمريكيــة للحــوار، وليــس رفــض شــروطها تشــدداً 
وال تطرفــاً، ولكــن مــن حقهــا أن ترفــض شــروطاً ظالمــة، ومن 
حقهــا أن ترفــض شــروطاً باطلــة، ومــن حقهــا أن ترفــض 
شــروطاً ليــس فيهــا مصلحــة الديــن وال منفعــة الوطــن، ومــن 
ــي  ــالل ف ــتمرار االحت ــل واس ــود المحت ــض وج ــا أن ترف حقه
أفغانســتان، فالمحتلــون ال حــق لهــم أبــداً فــي فــرض شــروط 
ــه، بينمــا  ــون عن ــاً وهــم ماضــون فــي احتاللهــم ال يتخلّ مطلق
تخلّيهــم عــن االحتــالل وانســحابهم مــن أفغانســتان هــو الهدف 
الــذي مــن أجلــه يقاتــل جنــود اإلمــارة اإلســالمية ومــن أجلــه 

ــهم.  ــم وأنفس ــون بأمواله يضح
إّن استشــهاد األميــر الراحــل المــال 
ــة  ــاق الحرك ــور، واتف ــر منص اخت
أميــر  تعييــن  علــى  بعــده  مــن 
جديــد، واســتمرارها فــي الســير 
نحــو أهدافهــا وغاياتهــا الســامية 
الحركــة  زعيــم  مقتــل  أن  أثبــت 
لــن يــؤدي إلــى اضمحاللهــا بــإذن 
ثباتــاً  بــل ســيزيد مقاتليهــا  هللا، 
الهــدف،  لتحقيــق  واســتقامة 
بالحــق  تمســكاً  وســيزيدهم 
الوقــوف  ألّن  عليــه،  وتصلبــاً 
ــن وأعوانهــم ليــس  ضــد الصليبيي
مبنيــاً علــى وجــود الشــخصيات 
فقدهــم  كان  وإن  واألشــخاص 
ــم اإلســالمي،  خســارة كبيــرة للعال
ــي  ــرة" الت ــى "الفك ــي عل ــل مبن ب
لــن تمــوت بمــوت شــخص أو عــّدة 
أشــخاص، بــل لــن تمــوت إلــى 

يــوم القيامــة بــإذن هللا تعالــى.

تسابق أبناء الشعب األفغاني ووجهاؤه لمبايعة المال هيبة هللا »حفظه هللا«
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ماذا ترید منا 
أمریكا؟

بقلم: عماد الدين الزرنجي

يقــول اإلعالمــي "نصيــر شنســاب" 
ــتان  ــی أفغانس ــرة إل ــه األخي ــن رحلت ع
وانطباعاتــه فــي مقــال طبــع فــي مجلــة 
نيــوز مكــس: "فــي رحلتي األخيــرة إلی 
كابــول وّجــه إلــّي كثيــر مــن األفغــان 
هــذا الســؤال: مــاذا تريــد منــا أمريــكا ؟!
فــي بدايــة األمــر لــم أفهــم غايتهــم مــن 
هــذا الســوال؛ لذلــك قلــت لهــم: ألــم 
تأتــي أمريــكا إليكــم لتطهيــر بالدكــم مــن 
اإلرهــاب وإرســاء قواعــد األمــن فيهــا 
وتنميــة اقتصادكــم وتطبيــق مشــاريع 
العلــم  عصــر  فــي  تفيدكــم  مختلفــة 

والعولمــة؟
علــی  يــرد  األفغانــي  الرجــل  فــكان 
كلمتــي بســخرية ويقــول: هــل تعلــم أن 
أمريــكا هــي أكبــر داعــم للقتــل والقتــال 
ــرت األضــاع  ــي وت ــي الت ــا؟ ه ــي بلدن ف
األمنيــة، وهــي التــي أحيــت العصبيــات 
التــي جعلــت  الجاهليــة بيننــا، وهــي 
اآلخــر  األفغانــي  يبغــض  األفغانــي 
ويقــوم فــي وجهــه، وهــي التــي زلزلــت 

ــا. ــي بلدن ــيء ف ــان كل ش كي
عندئــذ تســاءلت: مــاذا تريــد أمريــكا في 
أفغانســتان؟ مــاذا نريــد فــي أفغانســتان؟ 

إننــا بعــد مقتــل 2300 شــخص مــن 
ضخمــة  ميزانيــة  وإنفــاق  جنودنــا 
نــزل  لــم  دوالر،  تريليــون  تبلــغ 

محبوســين فــي أفغانســتان. 
إن الواليــات المتحــدة األمريكية فشــلت 

فــي تحقيــق أهدافهــا، وإننــا بعــد أطــول 
المتحــدة  الواليــات  خاضتهــا  حــرب 
فــي تاريخهــا، نواجــه بدولــة فاشــلة 
كابــل ال تســتطيع الحفــاظ علــی نفســها 
وال  جنودنــا  غيــاب  فــي  وحدودهــا 
تســتطيع تأديــة ميزانيتهــا إن لــم تحمهــا 

الــدول الخارجيــة ماليــاً واقتصاديــاً.
مســيطرة  تــزل  لــم  الطالبــان  وإن 
ــن  ــة م ــن بالمائ ــن أربعي ــر م ــی أكث عل
أراضيهــا، وهــي اليــوم قائمــة علــی 
وكان  قبــل.  ذي  مــن  أقــوی  قدميهــا 
فــي  ذلــك  قبــل  موجوديــن  الطالبــان 
اليــوم  ولكنهــا  الجنوبيــة،  الواليــات 
تلــك  الشــمال،  إلــی  نطاقهــا  وســعت 
المأمــن اآلمــن علــی مــدار األعــوام 
األخيــرة. وقــد أعلنــت الواليــات المتحدة 
أن القــوات األفغانيــة قــادرة علــی القيــام 
بعمليــات ضــد طالبــان ولكنهــا فــي العام 
ــق  ــن المناط ــر م ــرت كثي ــاري خس الج

ستخســر  و
طــق  منا
فــي  أخــری 
ــل.  ــام القاب الع

صــرح  وقــد 
موسســة  مفتــش 
فــي تقريــره األخيــر: إن  "ســيجار" 
أكثــر  علــی  تغلبــان  واألميــة  الجهــل 
مــن 89 بالمائــة مــن الجنــود األفغــان، 
وشــهرياً يفــر منهــم 5000 شــخص. 
بيــن  الفقــر  إن  نيكــوالس:  يقــول 
الشــعب األفغانــي تجــاوز 46 بالمائــة 
إلــی أن وصــل لـــ 49 بالمائــة. وفــي 
عــام 2015م هاجــر مــن البلــد أكثــر 
مــن 25.000 شــاب يأســاً منهــم فــي 
ــن الطــالب  ــد. وأكثرهــم م مســتقبل البل
الجامعييــن". ]صحيفــة إطالعــات روز 

ثــور1395[  14/ األفغانيــة 
التقاريــر  ومئــات  التقريــر  وهــذا 
األخــری المنشــورة يوميــاً فــي اإلعــالم 
الغربــي تكشــف الســتار عــن حقيقــة 
مســلمة لــدی الجميــع وهــي إخفــاق 
المشــروع الغربــي التوســعي الــذي أراد 

!
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إطفــاء نــور هللا والقضــاء علــی الجهــاد 
اإليمــان  جــذوة  والحماســة، وإخمــاد 
ــدون  ــي. )يري ــب الشــعب األفغان ــي قل ف
ــو  ــوره ول ــم ن ــورهللا وهللا مت ــوا ن ليطفئ

كــره الكافــرون(.
الواســع،  اإلعالمــي  التطبيــل  ورغــم 
رجــاالً  األفغانــي  الشــعب  فــإن 
ينفــرون  وشــيوخاً  شــباباً  ونســاًء، 
ــة. وإن  ــه الخون ــالل وعمالئ ــن االحت م
الظلــم، والعــدوان الخارجــي، وانتشــار 
 15 مــدى  علــی  والفســاد  الفوضــی 
أبنــاء  فــي  الســاكن  حــّرك  عامــاً، 
الشــعب األفغانــي وأثــار فيهــم الغضــب 
الغضــب  هــذا  ويظهــر  واالســتنكار. 
ــي  ــرات ف ــن مظاه ــة؛ م بأشــكال مختلف
الشــباب  والتحــاق  الواليــات،  بعــض 
ــرة  ــالمية. والهج ــارة اإلس ــود اإلم بجن
الشــاملة مــن البلــد خيــر دليــل علــی 

الحالــي. النظــام  إخفــاق 
ــة شــيئاً مــن  ــم تحقــق الهجمــة الغربي ل
أهدافهــا ولــم تحقــق خيــراً، بــل تســببت 
فــي تدهــور األوضــاع األمنيــة وتوســع 
خــرق االختالفــات الداخليــة وغيــر ذلــك 
مــن المصائــب العديــدة التــي يعانــي 

منهــا الشــعب األفغانــي.

ــات  ــك الشــعارات والدعاي وال ننســی تل
التــي نــادى بهــا الرئيــس األمريكــي 
مــن  بــوش،  دبليــو  جــرج  الســابق، 
القضــاء علــى الفكــر الجهــادي وتدميــر 
بلدنــا،  فاحتلــوا  الشــامخ.  صرحــه 
وشــنّوا حملــة شــعواء ضاريــة عالميــة 
األفغانــي،  الشــعب  لقتــال  النطــاق 

-بإيعــاز  الحملــة  هــذه  فــي  اشــترك 
ــا أن  ــع منه ــم يٌتوق ــكا- دول ل ــن أمري م
تشــترك فيهــا، بــل كان يٌتوقــع منهــا 
ــب الشــعب  ــام بجان ــا والقي التصــدي له
األفغانــي وحكومتــه التــي تبنـّـت تطبيــق 
األحــكام الشــرعية فــي تعاملهــا مــع 

الشــعب والــدول. 
المدمــرة  الهجمــة  تلــك  بعــد  واليــوم 
ــة مــازال صــرح الجهــاد شــامخاً  الفتاك
الطاغوتيــة،  القــوات  كبــری  يناطــح 
ــام  ــرأس أم ــوا ال ــررة رافع ــاؤه الب وأبن
العالــم والتاريــخ، وقــد ألحقــوا الــذل 
والعــار باألمريــكان وحلفائهــم. وهــي 
ســبة علــی الحلــف األطلســي لــو كانــوا 

يعلمــون.
مقبــرة  أفغانســتان  أرض  فأصبحــت 
جماعيــة للمحتليــن، وبُنــي فيهــا صــرح 
مــن جماجــم المحتليــن بأيــدي أبنــاء 
الجهــاد والمقاومــة. وكســرت المقاومــة 
شــوكة الكفــر وغــروره وجعلتــه يتخبــط 

ــل. ــاذا يفع ــدري م ال ي
اإلســالمية  اإلمــارة  أســود  واليــوم 
تلــك  أيــن  المحتليــن:  يســألون 
الضخمــة  العســكرية  االســتعدادات 
بهــا  تباهــون  كنتــم  التــي  المتفوقــة 

أفغانســتان  إلــی  جئتــم  أمــا  العالــم؟ 
اإلســالم؟ ظهــر  لتقصمــوا 

حقــا إن حكايتكــم تشــبه تلــك القصــة 
كتــب  لنــا  ســجلتها  التــي  الطريفــة 
الســيرة، حيــث يــروي ابــن هشــام عــن 
ــح  ــي فت ــة ف ــة طريف ــحاق قص ــن اس اب
مكــة، وخالصتهــا: أن رجــال مــن الكفار 

مــن بنــي بكــر، اســمه حمــاس بــن قيس 
بــن خالــد، كان دائــم العنايــة بســالحه، 
فقالــت لــه امرأتــه: لمــاذا تعــد مــا أری؟ 
قــال: لمحمــد وأصحابــه. قالــت: وهللا 
مــا يقــوم لمحمــد وأصحابــه شــيء. 
ــم  ــك بعضه ــي ألرجــو أن أخدم ــال: إن ق
ــم  ــلمين( ث ــن المس ــادم م ــك بخ )أي آتي

ــال:  ق
إن يقبلوا اليوم فمالي علة
هذا ســـالح كامـــل وآلـــة
وذو غرارين سريع السلة

ــح، والتفــت مجموعــة  ــوم الفت وجــاء ي
الخندمــة  فــي  قريــش  صناديــد  مــن 
ــم  ــن بينه ــة( وكان م ــفل مك ــكان أس )م
ــن  ــوان ب ــي جهــل وصف ــن أب ــة ب عكرم
وقابلهــم  عمــرو،  بــن  وســهل  أميــة 
خالــد يقــود المجنبــة اليمنــي لجيــش 
ــد شــيئاً  الفتــح الزاحــف، فناوشــهم خال
مــن قتــال، فأصابــوا مــن المشــركين 
إثنــی عشــر رجــالً. فانهــزم المشــركون 
ــذي كان  ــس ال ــن قي ــاس ب ــزم حم وانه
يعــد الســالح لقتــال المســلمين حتــی 
ــي  ــه :أغلقــي عل ــال المرأت ــه. فق دل بيت
ــول؟  ــت تق ــا كن ــن م ــت: وأي ــي. فقال باب

ــال: فق
إنك لو شهــــدت يوم الخنـدمة
إذ فّر صفوان وفـّر عكـــــرمة
واستقبلتنا بالسيوف المسلمة
يقطعن كل ساعـــد وجمجــمة
ضربــــاً فال يسمع إال غمغـمة
لهم نهيــث خلفــــنا وهمهـمة
لم تنطقي في اللوم أدنی كلمة

]الرحيق المختوم/473[.

حكايــة  شنســاب"  "نصيــر  تقريــر 
عــن حســرتهم علــی مــا بذلــوا فــي 
تعالــی:  هللا  صــدق  وقــد  أفغانســتان. 
أموالهــم  ينفقــون  كفــروا  الذيــن  )إن 
ليصــدوا عــن ســبيل هللا فســينفقونها 
ــون  ــم يغلب ــرة ث ــم حس ــون عليه ــم تك ث
والذيــن كفــروا إلــی جهنــم يحشــرون(.

]36 األنفــال/   [
ــذه الحســرة  ــری ه ــوم ن ــن الي ــا نح وه
فــي كتابــات أمثــال "نصيــر شنســاب"، 
ــه  ــن في ــذي يعل ــوم ال ــك الي وســيأتي ذل
فــي  فشــله  رســمياً  األبيــض  البيــت 
أفغانســتان. ومــا ذلــك علــی هللا بعزيــز.
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الصمود حتاور املسؤول العسكري لوالية نيمروز
املول��وي عب��د العزي��ز األنص��اري »حفظ��ه اهلل«

● مجلة الصمود: بداية نوّد أن تعرفوا أنفسكم للقراء.
المولــوي عبــد العزيــز: الحمــدهلل رب العالميــن، والعاقبــة 
للمتقيــن، والصــالة والســالم علــى ســيد األنبيــاء والمرســلين، 

ــن. ــه أجمعي ــه وأصحاب ــد وآل محم
أمــا بعــد، أنــا أخوكــم المولــوي عبــد العزيــز األنصــاري، 
ــل اإلمــارة  ــاً مــن قب ــة نيمــروز حالي المســؤل العســكري لوالي
ــوي  ــب الشــهيد المول ــن كتائ ــك مســؤول ع اإلســالمية، وكذل

ســيف هللا محمــود رحمــه هللا.

ــو  ــروز، ل ــة نيم ــؤول والي ــم مس ــود: بصفتك ــة الصم ● مجل
تعطونــا آخــر معلومــات بشــأن نشــاطات المجاهديــن فــي هــذه 

الواليــة؟
ــن  ــاطات المجاهدي ــدهلل، إن نش ــز: الحم ــد العزي ــوي عب المول
ــن.  ــرة، والشــعب يحتضــن المجاهدي ــة نيمــروز مؤث ــي والي ف
وأحيطكــم علمــاً بــأّن لواليــة نيمــروز 5 مديريــات وهــي: 
"دالرام" و "خاشــرود" و "جاربرجــك" و "جخانســور" 

ــك". و"كن
و 2 مــن هــذه المديريــات وهمــا "دالرام" و"خاشــرود" 
معظــم ســاحاتهما مفتوحــة وبأيــدي المجاهديــن، إال مراكزهمــا 
فهــي تحــت ســيطرة العمــالء، ومــا عــدا المراكــز فجميــع 
مناطــق تلــك المديريتيــن يقــع تحــت ســيطرة المجاهديــن إلــى 
حــّد أّن النــاس ال يرجعــون فــي مســائل القضــاء إال إلــى محاكــم 
مديريــة  فهــي  "جاربرجــك"  مديريــة  وأّمــا  المجاهديــن. 
شــهيرة بوكــر الكفــار ولــم تفتــح فــي عهــد اإلمــارة اإلســالمية 
أيضــاً؛ بــل كانــت بأيــدي العمــالء، ولكــن معظــم ســاحاتها اآلن 
بــات مطهــراً مــن لــوث األعــداء، وبــات أهاليهــا يؤيــدون 

المجاهديــن ويحتضنونهــم.

● مجلــة الصمــود: كــم نســبة المناطــق فــي واليــة نيمــروز 
التــي يســيطر عليهــا المجاهــدون؟ والتــي يســيطر عليهــا 

ــم؟ ــي قبضته ــي ف ــي ه ــز الت ــر المراك ــالء غي العم
المولــوي عبــد العزيــز: العــدّو اليملــك إال الشــارع العــاّم بيــن 
نيمــروز- هــرات، وأّمــا ضواحــي واليــة نيمــروز وقراهــا فهــي 

بأيــدي المجاهديــن وال ســلطة لألعــداء فيهــا البتـّـة.

ــي  ــة( ف ــات العمري ــون )العملي ــف تقيّم ــة الصمود:كي ● مجل
ــروز؟ ــة نيم ــي والي ــة ف الســنة الجاري

العــزم، عمليــات  العزيــز: كانــت عمليــات  المولــوي عبــد 
ناجحــة والحمــدهلل، وقــد تحققــت فيهــا انتصــارات كبيــرة 
نتائــج   العمريــة  للعمليــات  المجاهديــن، وســتكون  لصالــح 
جيــدة إن شــاء هللا، حيــث يقــوم مجاهــدو واليــة نمــروز 
ــات المجــاورة  ــب خــاص مــع مجاهــدي الوالي بتنســيق وترتي
فــي خــوض العمليــات، كمــا يجتمــع  مجاهــدو واليــة نيمــروز 
ــي  ــرة ف ــات كبي ــون لعملي ــراه ويخطط ــة ف ــدي والي ــع مجاه م
مكتســبات  التخطيــط  هــذا  علــى  فســيترتب  فــراه،  واليــة 

وفتوحــات طيبــة بــإذن هللا.

● مجلــة الصمــود: كيــف تقيّمــون عالقــة الشــعب بمجاهــدي 
واليــة نيمــروز؟

بالمجاهديــن  الشــعب  عالقــة  إّن  العزيــز:  عبــد  المولــوي 
ــى  ــى مــا نقــول توافدهــم إل ــر شــاهد عل ــدة وحــارة، وخي وطي
ــن  ــى م ــون حت ــائلهم، ويأت ــاكلهم ومس ــّل مش ــن لح المجاهدي
داخــل مدينــة نيمــروز ومركزهــا إلــى المجاهديــن، ويتّصلــون 
بالمجاهديــن مــن جميــع الشــرائح ســواء كانــوا مــن العلمــاء أم 

ــوام المســلمين. ــل أم ع ــاء القبائ وجه

حوار العدد
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وقبــل مــدة قليلــة أرســل علمــاء مدينــة نيمــروز رســالة إلــى 
ــه  ــوا ل ــظ غــالم هللا حفظــه هللا قال ــي الحاف ــد الميدان األخ القائ
فيهــا: اســتعدوا أكثــر فأكثــر؛ ألّن أهالــي واليــة نيمــروز 
الصبــر،  بفــارغ  وينتظرونكــم  القريــب،  الفتــح  ينتظــرون 

ويســتقبلونكم بباقــات الزهــور.

ــذة مختصــرة عــن  ــا نب ــو أعطيتن ــذا ل ــة الصمــود: حب ● مجل
ــي المجــاالت األخــرى؟ ــارة اإلســالمية ف نشــاطات اإلم

ــة  ــات العســكرية جاري ــز: كمــا أّن العملي ــد العزي ــوي عب المول
ــد، فكذلــك نشــاطات اإلمــارة اإلســالمية فــي مجــال  بشــكل جيّ
ــا،  ــة، والقضــاء وغيره ــم والتربي الدعــوة واإلرشــاد، والتعلي
جاريــة أيضــاً بوتيــرة جيــدة، واألمــر الســاّر أّن المــدارس 
الدينيــة مثاليــة وناجحــة، ألّن المســؤول التعليمــي الــذي عيّنــاه 
رجــٌل مثالــٌي طيــب، ال يعــرف التعــب والملــل، ولــه نشــاطات 
مرموقــة حتــى نــال هــذا المســؤول التعليمــي لواليــة نيمــروز 
ــق االســتطالع  ــى مســتوى أفغانســتان وف ــى عل الدرجــة األول

الــذي قّدمتــه اإلمــارة اإلســالمية بهــذا الصــدد.
واســتطاع أن ينشــئ مــدارس داخــل مدينــة نيمروز، كمــا وفقه 
هللا ســبحانه وتعالــى أن يرتــب مــدارس فــي جميــع المديريــات 
والقــرى واألريــاف، ووفــق اســتطالع لنــا فــي مديريــة دالرام، 
قــال لنــا المســؤول التعليمــي فــي تلــك المديريــة: بــأّن لدينــا في 
هــذه المديريــة زهــاء 700 مــن الطــالب الشــباب، غيــر الطالب 

الصغــار، وهــم مشــغولون فــي هــذه المــدارس ويتعلمون.

ــي  ــد ف ــر الجدي ــة األمي ــت مبايع ــف تّم ــة الصمــود: كي ● مجل
ــة؟ هــذه الوالي

المولــوي عبــد العزيــز: بفضــل هللا تعالــى ومنّــه تّمــت البيعــة 
ــر  ــزاء األمي ــد منصــور وع ــر محم ــال أخت ــد الم ــر الجدي لألمي
الســابق أميــر المؤمنيــن المــال محمــد عمــر مجاهــد رحمــه هللا 
فــي جــّو مــن االتحــاد والوفــاق بيــن جميــع مســؤولي اإلمــارة 
فــي جميــع المديريــات، وقــد نشــرت البيعــة الصوتيــة لنــا فــي 

موقــع اإلمــارة اإلســالمية الرســمي علــى شــبكة اإلنترنــت.

لإلمــارة  مناوئــة  جماعــة  ثّمــة  هــل  الصمــود:  مجلــة   ●
عمليــات  أمــام  العراقيــل  إيجــاد  فــي  تتســبب  اإلســالمية 

نيمــروز؟ واليــة  فــي  المجاهديــن 
المولــوي عبــد العزيــز: إّن المجاهديــن بفضــل هللا تعالــى فــي 
واليــة )نيمــروز( كلهــم يتبعــون اإلمــارة اإلســالمية، وجميعهــم 
تحــت بيعــة أميــر المؤمنيــن المــال أختــر محمــد منصــور، 
ويواصلــون جهادهــم تحــت رايــة واحــدة، ومــن فضــل هللا 
ســبحانه وتعالــى أن واليــة نيمــروز والمديريــات األخــرى 
التــي نتــردد فيهــا كـــ "ديشــو" و"خانشــين" فــي هلمنــد 

ــراد الداعــش. ــن أف ــة م خالي
وهــذا مــن فضــل هللا ســبحانه وتعالــى بــأّن شــعبنا يفقــه تمامــاً 
بــأّن النجــاح والفــالح فــي االعتصــام والوحــدة، والفشــل 

ــقاق. ــالف والش ــي الخ ــة ف والهزيم
ــا  ــكان أميرن ــا، ف ــخٍص م ــد لش ــا ال نجاه ــعب بأنن ــه الش ويفق

ــب  ــه هللا أّدى الواج ــد رحم ــر مجاه ــد عم ــال محم ــل الم الراح
ــة  ــي الحري ــاً ف ــة دروس ــن األم ــه، ولقّ ــى عاتق ــذي كان عل ال

ــى. ــق األعل ــق بالرفي ــم التح ــاء، ث واإلب
كمــا أّن شــعبنا يفقــه  بأنّــه البــد مــن أميــر بعــده يواصــل 
المشــوار، فألجــل ذلــك بايــع الشــعب والمجاهــدون بــال تــردد 
أو تلكــؤ حتــى كنــا نــرى المراهقيــن يزدحمــون علينــا للبيعــة، 
فعندمــا أعلنـّـا أخــذ البيعــة تزاحــم النـّـاس وبايعــوا، وأمــا الذيــن 
لــم يُخبــروا جاؤونــا فــي اليــوم التالــي مــن األماكــن البعيــدة، 

ــوا بيعتهــم. وأعلن

فــرٌض  الجهــاد  أّن  المعلــوم  مــن  الصمــود:  مجلــة   ●
ــون  ــا تعلم ــل، وكم ــدّو الصائ ــع الع ــا دف ــٌب علين ــا، وواج علين
بــأّن لألعــداء دعايــات عبــر وســائل اإلعــالم فــي الصبــاح 
والمســاء، بــأّن الجهــاد طــوي بســاطه وال يوجــد اآلن جهــاد؛ 
ــم كلمــة أو  ــت لك ــو كان ــى حــد قولهــم، فل ــل هــذا إرهــاب عل ب

ــال؟ ــذا المج ــي ه ــالة ف رس
ــذي  ــو ال ــى ه ــز: إّن هللا  ســبحانه وتعال ــد العزي ــوي عب المول
ــه الصــالة  ــرآن، والرســول علي ــي الق ــاد ف ــل الجه ــن فضائ بيّ
والســالم ذكــر أحاديــث فــي فضائلــه، فقــال: ) ذروة ســنام 
اإلســالم الجهــاد(، وأمــا دعايــات الكفــار والمنافقيــن لــم تــزل 
علــى قــدم وســاق ليصــدوا النــاس عــن الجهــاد فــي ســبيل هللا.

ومــن الواضــح بــأّن األمــة اإلســالمية لــو تركــت الجهــاد فــال 
محالــة ســتعيش عيــش الــذل والصغــار، كمــا هــو واقعنــا اآلن 
حيــث تــرك المســلمون الجهــاد فواجهــوا العراقيــل والتحديات، 
ــة إســالمنا  ــاد يصــون كرام ــن. فالجه ــة صاغري وعاشــوا أذل
ــا، ولــوال الجهــاد لمــا بقيــت علــى  ــا وثقافتن ــا ودينن وحضارتن
ــاد  ــوال الجه ــع، ول ــع وال بي ــدارس وال صوام ــه األرض م وج

لمــا كان بإمكاننــا أن نصلــي جهــراً.
فالجهــاد يعطينــا الحريــة واالســتقالل، وبــه يمكننــا أن نعيــش 
ــع الجهــاد ال تخــص األمــة  ــر بالذكــر أن مناف أحــراراً. والجدي
اإلســالمية فحســب، بــل يعــود نفعــه علــى الملــل األخــرى 
ــص  ــاد يتلخ ــد الجه ــار ض ــات الكف ــي دعاي ــبب ف ــاً. والس أيض
فــي أمــر واحــد وهــو الطمــع فــي توســيع هيمنتهــم وشــوكتهم.

● مجلــة الصمــود: بمــا أنّكــم مــن قبيلــة البلــوش، ولغتكــم األم 
هــي البلوشــية، فهــل لكــم مــن رســالة إلــى قومكم؟

المولــوي عبــد العزيــز: أطلــب مــن بنــي جلدتــي فــي أي 
ــارة اإلســالمية  ــوا اإلم ــوا ويبايع ــا أن يأت ــة يســكنون فيه بقع
ــالم،  ــة اإلس ــة أم ــتقالل وحري ــبيل هللا الس ــي س ــدوا ف ويجاه
ــوا، وأن  ــى وحــدة الصــف أينمــا كان وعليهــم أن يحافظــوا عل
يســعوا لتقريــب النــاس مــن اإلمــارة اإلســالمية، وأن يتحــدوا 

بالمجاهديــن وال يتفرقــوا.

ــع  ــم إلتاحــة الفرصــة للحــوار م ــة الصمود:شــكراً لك ● مجل
ــود(. )الصم

جهادكــم  علــى  أيضــاً  ونشــكركم  العزيــز:  عبــد  المولــوي 
منكــم. يتقبلــه  أن  تعالــى  هللا  ونســأل  اإلعالمــي، 
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بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمــد هلل، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده 

هللا فــال مضــل لــه ومــن يضلــل فــال هــادي لــه. وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن محمــًدا عبــده 
ورسوله.

َ َحقَّ تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِموَن{ ]آل عمران: 102[. }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
 َ }يَاأَيَُّهــا النَّــاُس اتَّقـُـوا َربَُّكــُم الَّــِذي َخلَقَُكــْم ِمــْن نَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخلـَـَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوبـَـثَّ ِمْنُهَمــا ِرَجــااًل َكثِيــًرا َونَِســاًء َواتَّقـُـوا هللاَّ

َ َكاَن َعلَْيُكــْم َرقِيبـًـا{ ]النســاء: 1[. الَّــِذي تََســاَءلُوَن بـِـِه َواأْلَْرَحــاَم إِنَّ هللاَّ
َ َوَرُســولَهُ فَقـَـْد  َ َوقُولـُـوا قـَـْواًل َســِديًدا )70( يُْصلـِـْح لَُكــْم أَْعَمالَُكــْم َويَْغفـِـْر لَُكــْم ُذنُوبَُكــْم َوَمــْن يُِطــِع هللاَّ }يَاأَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا اتَّقـُـوا هللاَّ

فـَـاَز فـَـْوًزا َعِظيًمــا{ ]األحــزاب: 70، 71[.
أمــا بعــد؛ فــإن أصــدق الحديــث كتــاب هللا، وخيــر الهــدي هــدي محمــد صلــى هللا عليــه وســلم، وشــّر األمــور محدثاتهــا، وكل محدثــة 

بدعــة، وكل بدعــة ضاللــة، وكل ضاللــة فــي النار.
اإلخــوة المكرمــون، هــا نحــن أوالء مــع اليــوم العشــرين مــن شــهر شــعبان لســنة ألــف وأربعمائــة وســبعة وثالثيــن مــن الهجــرة 

النبويــة المباركــة.
اليــوم إن شــاء هللا ســتكون خطبــة خاصــة حــول استشــهاد المــال أختــر محمــد منصــور أميــر إمــارة أفغانســتان اإلســالمية، ونرجــئ 

المشــهد الثامــن مــن تفســير ســورة األعــراف إلــى جمعــة قادمــة بــإذن هللا.
طبًعــا هــذه الخطبــة ســتكون تعزيــةً وتهنئــةً فــي نفــس الوقــت؛ تعزيــة بمناســبة استشــهاد هــذا الرجــل المجاهــد المولــوي البطــل 
بحــق أميــر إمــارة أفغانســتان اإلســالمية المــال أختــر محمــد منصــور، وأيًضــا تهنئــة لألميــر الجديــد وهــو المولــوي شــيخ الحديــث، 
قاضــي القضــاة، العالــم الكبيــر والمفتــي األكبــر لطالبــان وهــو هبــة هللا أخونــد زاده، والــذي اُختيــر باإلجمــاع أميــًرا جديــًدا إلمــارة 

أفغانســتان اإلســالمية؛ فنعــّزي ونهنـّـئ.
إذا مات منا سيٌد قام سيٌد **** قؤول لما قال الكرام فعول

يعنــي رحــم اإلســالم ولــود والحمــد هلل، وهــذه أمــة صابــرة، األمــة بأســرها وخاصــة األمــة األفغانيــة اإلســالمية أفغانســتان مقبــرة 
الطغــاة، مقبــرة الغــزاة، مقبــرة كل الجبابــرة، مهمــا فعلــوا فلــن يســتطيعوا أن يقضــوا علــى اإلســالم خاصــة هنــاك فــي أفغانســتان.

ــبُّ  ُ يُِح ــتََكانُوا َوهللاَّ ــا اْس ــوا َوَم ــا َضُعفُ ِ َوَم ــبِيِل هللاَّ ــي َس ــْم فِ ــا أََصابَُه ــوا لَِم ــا َوَهنُ ــٌر فََم ــوَن َكثِي ــهُ ِربِّيُّ ــَل َمَع ــيٍّ قَاتَ ــْن نَبِ ــْن ِم }َوَكأَيِّ
ِ أَْمَواتـًـا بَــْل أَْحيَــاٌء ِعْنــَد َربِِّهــْم يُْرَزقـُـوَن{ ]آل عمــران:  ابِِريــَن{ ]آل عمــران: 146[، }َواَل تَْحَســبَنَّ الَِّذيــَن قُتِلـُـوا فِــي َســبِيِل هللاَّ الصَّ
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هــذا هــو اعتقادنــا، فقتيلنــا شــهيٌد والحمــد هلل. قتيلنــا شــهيد، ومنتصرنــا عزيــز، وأســيرنا مأجــور بــإذن هللا، وعدّونــا مــوزور. 

هــذا هــو الــذي نعتقــده، نحــن نتقلّــب بيــن الحســنيين.
ســأتكلم أواًل عــن المــال أختــر ثــم أتكلّــم عــن المولــوي. وســبحان هللا، قتلــوا مــال خــرج لهــم مولــوي، قتلــوا مولويًــا خــرج لهــم 

مولــوي ونائبــاه: المولــوي ســراج الديــن حقانــي، والمولــوي اآلخــر ابــن المــال محمــد عمــر المولــوي يعقــوب. 
وكلمــة "مولــوي" مصطلــح علمــي عندهــم أعلــى مــن المــال. رغــم أن المــال عمــر ارتقــى بالمصطلــح نظــًرا لصنائعــه الجليلــة، 

لكــن مــن الناحيــة العلميــة كلمــة "مولــوي" أعلــى.
أمريــكا تقتــل مــال يخــرج لهــم مولــوي، وســيخرج لهــم آالف المولويــة بفضــل هللا ســبحانه وتعالــى، حتــى تُقبــر أمريــكا ويُقطــع 

دابرهــا - إن شــاء هللا - ســواء عشــنا نحــن أو أبناؤنــا أو أحفادنــا. 
هــذا المــال أختــر محمــد منصــور ال يوجــد شــخصية أفغانيــة تعّرضــت لهــذا الظلــم مثــل هــذا الرجــل! منــذ أن تــّم إعــالن أنــه أصبــح 
أميــًرا إلمــارة أفغانســتان العــام المنصــرم، وهــو تــم اغتيالــه فــي يوليــوا الماضــي فــي 2015 يعنــي لــم يكمــل الســنة! هــذا الرجــل 
تعــّرض لحملــة ظلــم ليــس مــن اإلعــالن الماجــن الفاجــر المجــرم المحــارب لإلســالم فقــط، بــل ومــن طوائــف الغــالة المنحرفيــن 

الخــوارج، وأيًضــا مــن هــؤالء المتميعيــن، وكل المنبطحيــن أيًضــا. 
ــوا عنــه أشــياء كثيــرة، رغــم أن هــذا الرجــل هــو مــن مؤسســي هــذه الحركــة )طالبــان(، وهــو  شــّوهوا الرجــل، ظلمــوه، وقال
مــن المجاهديــن األوائــل الذيــن جاهــدوا فــي صباهــم وشــبابهم كأســرة كاملــة. كانــوا يقاتلــون الســوفييت )الشــيوعيين(، وحمــل 

خطبة خاصة باستشهاد المال أختر منصور
للشيخ الدكتور هاني السباعي »حفظه اهلل«

13مجلة الصمود  -  العدد 123    |   رمضان 1437هـ  -  يونيو 2016م |



الســالح وهــو صغيــر. وكان يقاتــل أيامهــا مــع المولــوي الكبيــر يونــس خالــص، وكان فــي جبهــة 
مــن جبهاتــه.

هــذا المــال أختــر قــدره أنــه جــاء بعــد المــال محمــد عمــر والنــاس كانــت متيّمــة بالمــال محمــد عمــر -رحمــة هللا عليــه-، 
الــذي كان فعــاًل أحــد مجــددي هــذا الزمــان. المــال عمــر نحــن تغنينــا بــه كثيــًرا، لكــن مــن الظلــم أيًضــا أننــا نســكت عــن 

هــذا الظلــم الــذي تعــّرض لــه المــال أختــر ويتعــّرض لــه حتــى بعــد مقتلــه يشــّوهونه!
شــّوهوه بأنــه كتــم إعــالن وفــاة المــال عمــر لمــدة عاميــن، شــّوهوه عندمــا اختيــر وقالــوا هنــاك مــن اعتــرض علــى واليتــه، 
شــّوهوه أيًضــا بعــد مقتلــه: أيــن كان؟ كان فــي إيــران؟ مــاذا يفعــل فــي إيــران؟ ومــن الــذي يأمــن إليــران؟ وصــّوروا بعــض 
ــوا إنهــا إيرانيــة، وهكــذا. تشــويه! وكل الروايــات أمريكيــة وصحــف باكســتانية لهــا عالقــة بأمريــكا، وأصحــاب  الوثائــق وقال

الشــأن لــم يتكلمــوا فــي األمــر، وهللا -ســبحانه وتعالــى- يقــول: }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا هللا وكونــوا مــع الصادقيــن{.
هــذا مجلــس شــورى طالبــان حيــث علمــاء الحديــث والتفســير والعقيــدة وأهــل الخبــرة والسياســة، هــذا المجلــس هــو الــذي يســيّر 
ــح المجاهــد،  ــد الصال ــه العب ــوا عن ــذ الغــزو األمريكــي ألفغانســتان؛ قال ــى اآلن، من ــة مــن 2001 حت ــذ ســقوط الدول المعــارك من
وأثنــوا عليــه، وترحمــوا عليــه، وقالــوا أميــر المؤمنيــن المــال أختــر محمــد منصــور الــذي قُتــل مظلوًمــا. هــذا المــال أختــر محمــد 
منصــور وهــؤالء الصادقــون. نصــدق الصادقيــن أم نصــدق األفّاكيــن ونصــدق هــذا اإلعــالم المجــرم الــذي يريــد أن يشــّوه الرجــل؟!

مــاذا قــال عنــه جــون كيــري؟ قــال هــذا الرجــل كان عــدًوا ألمريــكا، هــذا الرجــل كان يهــّدد أمريــكا. أيــن يهددهــا؟ يهددهــا فــي 
بــالده، يعنــي أنتــم محتلــون يــا أبنــاء األفاعــي ألفغانســتان، تأتــون إلــى بــالده وتتهمــون الرجــل بأنــه يهــّدد أمــن أمريــكا!! 

انظــر إلــى الفجــور! الرجــل يدافــع عــن أرضــه وبــالده ويقولــون إنــه يهــّدد أمــن أمريــكا؛ ألنــه رفــض، وكمــا قــال وأقــّر مجلــس 
الشــورى باإلجمــاع الــذي اختــار المولولــي هبــة هللا أخونــد زاده، قالــوا باإلجمــاع إنــه رفــض وتحمــل كل الضغــوط حتــى ال يقبــل 

مــا يُســمى مفاوضــات الســالم مــع هــذا القــزم الكــرزاي اآلخــر وهــو أشــرف غنــي الــذي جــيء بــه وعيّنــوه رئيًســا للبــالد.
هذا الذي أرسلت له باكستان الرسل تلو الرسل لكي يفاوضوه عن طريق أوباما، ورفض الرجل، وكان عصيًا عليهم. 

هــل أمريــكا تقتــل عمــالًء إليــران؟! إيــران المجرمــة العميلــة، التــي هــي عبــارة عــن واليــة أمريكيــة؟! وقلتهــا لكــم قديًمــا: إيــران 
هــذه مثــل واشــنطن، لــو أمريــكا ضربــت واشــنطن ســتضرب إيــران.

يتهمــون الرجــل بأنــه عميــل إليــران، والــذي يــرّدد هــذا الخــوارج المجرمــون أيًضــا، ويرّددهــا بعــض اإلعالمييــن والصحفييــن 
المحســوبين علــى حــركات إســالمية! مــاذا كان يفعــل فــي إيــران، وكأن هــذا الرجــل مــا شــاء هللا لــه قصــر منيــف، ولــه باســبور 
يســير بــه. أال يعلــم هــؤالء المخبولــون أن هــذه إيــران، وإقليــم بلوشســتان بمــا فيــه إقليم بلوشســتان عند الباكســتان، وبلوشســتان 

قبائــل البلــوش الذيــن فــي إيــران، يظنــون أن إيــران هــذه كلهــا شــيعية! مالييــن الســنة فيهــا. 
ــوا  ــى الباكســتان كان ــون إل ــوا يأت ــا كان ــة المجرمــة عندم ــات األمريكي ــد الضرب ــوا بع ــن لمــا هرب ــأوي المجاهدي ــذي كان ي مــن ال
يســلّمونهم، جيــش الــردة والخيانــة المحســوب علــى الســنة كان يســلّمهم إلــى األمريــكان، لمــا هربــوا إلــى "هــراة" ومنهــا إلــى 
البلــوش، مــن الــذي كان يحمــي هــؤالء المجاهديــن؟ هــؤالء البلــوش. هــم معهــم الجنســيات اإليرانيــة أصــاًل، إيــران ال تعتــرف بهــم 
كســنة وال غيــر ســنة. مالييــن الســنة هنــاك، هــم الذيــن كان يختبــئ عندهــم هــؤالء الشــباب المجاهــدون الذيــن هربــوا مــن جحيــم 

نيــران الحمــم األمريكيــة، والذيــن أيًضــا لــم يفــّروا فــّروا أيًضــا مــن هــؤالء مــن جيــش الــردة والخيانــة باكســتان.
واحــد يقــول لــك كان معــه باســبور وجــواز وثيقــة إيرانيــة. طيــب لــو ســلّمنا بصحتهــا، فالرجــل يتّخفــى لكــي يتحــّرك. ألنــه يتحــّرك 
ــا  ــي ادعته ــذه الصــور الت ــروا ه ــن شــنّعوا وأظه ــي الخــوارج الذي ــزّورة. يعن ــة م ــأي وثيق ــاذا يســتطيع التحــّرك؟ يتحــّرك ب فبم
أمريــكا، أنتــم خليفتكــم يتحــّرك وأنتــم تتحّركــون، ألــم تتحّركــوا بوثائــق المالكــي، وبوثائــق الروافــض؟! كيــف ســيتحّرك المجاهــد؟ 
أنــت تتحــّرك بالمتــاح لــك. هــل أنــت لــك وثائــق خاصــة يعنــي مــا شــاء هللا تقــول لــه هــذه وثيقــة الدولــة اإلســالمية، أو وثيقــة 

طالبــان حتــى يُقبــض عليهــم؟! مــا هــذا الجنــون، مــا هــذا العبــث، مــا هــذا الحقــد؟!
الرجل استعصى على باكستان، واستعصى على األمريكان، والرجل صار عقبة أمامهم.

الذيــن يتّهمــون المــال أختــر رحمــة هللا عليــه، أحســبه شــهيًدا مظلوًمــا، هــذا الرجــل منــذ ســنة وكل وســائل اإلعــالم ضغــط وشــتائم 
وســباب علــى الرجــل. حتــى العــام الماضــي فقــط فــي 2015 بعــد توليــه الخالفــة رســميًا، لمــا أعلنــت طالبــان رســميًا فــي 30 
يوليــو 2015 بأنــه صــار أميــًرا للمؤمنيــن بعــد وفــاة المــال عمــر هــذا الرجــل بــدأ فتوحاتــه التــي خطبنــا خطبــة هنــا فــي نفــس هــذا 
المنبــر ونفــس هــذا المــكان عــن فتــح "قنــدوز"، وقلنــا إن طالبــان لمــا اســتولت وفتحــت قنــدوز مــرة أخــرى كاملــة، كان فــي 
أيــام مــن؟ المــال أختــر. حــّررت أكثــر مــن ســتمائة ســجين، حــّررت المدينــة كاملــة، واســتولت عليهــا كاملــة. وكل النــاس كانــوا 
فــي غايــة الفــرح، نحــن هنــا كنــا فــي فــرح وســرور وحبــور. هــذا فــي أيــام المــال أختــر مباشــرة بعــد إعــالن وفــاة المــال محمــد 

عمــر -رحمــة هللا عليهمــا-.
المــال أختــر كان يســيّر اإلمــارة لمــدة ســنتين علــى األقــل، المــال عمــر عندمــا توفــي قيــل توفــي ســنة 2013، قــل ســنتين قبــل 
اإلعــالن، أليــس هــذا بالــذكاء والحنكــة؟ هــذا يُحمــد لــه، ويُحمــد للمقّربيــن لــه. لــم يشــعر أحــد فــي العالــم بأســره بــأن المــال عمــر 
توفــي، كانــت غــزوات طالبــان يوميــة، باللغــة البشــتون، وبــاألردو، وبالفارســي، وباللغــة اإلنجليزيــة، والعربيــة. ومواقعهــا كانــت 

تُنشــر رغــم أن أمريــكا تضربهــا دائًمــا لهــم حتــى ال يصــل صوتهــم إلــى العالــم.
مــن الــذي كان يفعــل ذلــك خــالل الســنتين؟ معــارك طاحنــة، وعمليــات فــي كابــل وغيرهــا كانــت فــي أيــام المــال أختــر، هــو الــذي 
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كان يســير كل هــذا. طالبــان كلهــا كانــت تحــت قبضتــه، والمــال محمدعمــر توفــي ولــم يعــرف أحــد 
فــي العالــم. هــذا يُحمــد لــه، هــذه منقبــة، هــذه عبقريــة فــي علــم العســكرية فــي الزمــن هــذا وفــي األزمــان 

الســابقة. مــا يعيبــون عليــه هــو الــذكاء والمهــارة!!
وأيــن هــذه القــوة التــي تعلــم الســّر وأخفــى؟! أمريــكا التــي كانــت تعلــم الســّر وأخفــى أيــن هــذه؟! جميعهــم فوجئــوا أن 

المــال عمــر توفــي مــن ســنتين!  جيــوش جــرارة، مالييــن، باكســتان التــي لهــا عمــالء وخونــة ال تتخيلونهــم، يتجسســون 
علــى كل شــيء، ولــم يســتطيعوا! 

ــون  ــة مجرمــون، عقائدي ــل أي شــيء، خون ــن تفع ــران هــذه يمك ــت ســّربت. إي ــران كان ــة بإي ــه عالق ــو كان ل ــران، ل ــك إي وكذل
ــل هــذا؟! ــر مث ــوا سيســكتون عــن خب روافــض، هــل كان

تخيل الرجل الذي سيّر طالبان لمدة سنتين بدون ما يعلم أحد من العالم أن المال عمر توفي.
النــاس تظــن أن المــال أختــر هــذا فجــأة صــار المــال أختــر! يــا جماعــة هــذا الرجــل خــاض الحــروب فــي أيــام الســوفييت، وكان 
ــي المالجــئ وغيرهــا  ــة هــذه ف ــام الحّضان ــي أي ــي باكســتان، وف ــة ف ــة المــدارس الديني ــه، وتربي ــذ بدايت ــل، كان مجاهــًدا من يقات
والكتاتيــب. ومــن الذيــن تربــوا فــي كويتــا عاصمــة بلوشســتان. الرجــل طــول عمــره فــي الديــن وفــي الجهــاد. وكان لمــا طالبــان 
ظهــرت وكســحت وطّهــرت أفغانســتان كان هــو مــن القــادة، وهــو الــذي تولـّـى تأميــن مطــار قندهــار. هــذا قندهــاري أصــاًل، المــال 
عمــر مــن قندهــار، والمــال أختــر مــن قندهــار، والمــال هبــة هللا أخونــد زاده مــن قندهــار؛ فقندهــار هــذه أتعبــت واشــنطن، وأتعبــت 
كل طواغيــت العالــم، مفرخــة! تقتــل هــذا يأتيــك واحــد قندهــاري آخــر؛ ألن هــذه النــواة الصلبــة للبلوشســتان، ولقبائــل الجهــاد 

العصيّــة القويــة هــذه.
ثــم الرجــل هــو الــذي كان يشــرف علــى المقاتــالت والطائــرات. وعندمــا طالبــان صــارت الدولــة وطــردت كل العمــالء والخونــة 
إال هنــا فــي الحــدود مــع تحالــف الشــمال وكانــت لهــا الســيطرة الكاملــة ســنة 96 كان هــو وزيــًرا للطيــران، وكان يمســك المحــل 
وهــو مــا يُســمى مســؤواًل عــن النقــل وعــن كل مــا تتخيــل مــن المواصــالت واالتصــاالت، كان هــو المــال أختــر هــذا، لثقــة طالبــان 

فيــه؛ ألنــه مؤســس يــا جماعــة. يُتهــم فــي النهايــة بالعمالــة؟! خســئتم!
اللهــم مــن يتّهــم هــذا الرجــل المظلــوم المــال أختــر محمــد منصــور أميــر إمــارة أفغانســتان، اللهــم مــن يتّهمــه بالعمالــة ألفغانســتان 
أو باكســتان أو أي جهــة اللهــم اعــم بصــره، وشــّل أركانــه، واهــدم بنيانــه، اللهــم دّمــره واهزمــه يــا رب العالميــن، كل مــن يتهــم 

هــذا الرجــل المظلــوم.
تتهمــون هــذا الرجــل كذبـًـا. ومــن الــذي يــرّوج؟ الخــوارج. مــن الــذي يقــول ذلــك أيًضــا؟ هــؤالء المجرمــون مــن اإلعــالم المجــرم 

الــذي يريــد تشــويه المســلمين: "أيــن كان؟" 
ــزوا فــي قضيــة "أيــن كان؟"، كان فــي إيــران؟ طيــب مــاذا كان يفعــل؟ ونســوا القاتــل! نســيتم أن أمريــكا هــي القاتلــة؟! حتــى  ركَّ

لــم يترحمــوا عليــه، لــم يدعــوا علــى أمريــكا المجرمــة التــي قتلتــه ظلًمــا، فقــط يناقشــون الفــرع وينســون األصــل. 
من الذي أتى بطائرات أمريكا إلى بالدنا؟! 

مــن الــذي جّرأهــا علــى قتــل هــؤالء؟! مــن الــذي جــاء بهــا إلــى هنــا؟! لمــاذا قتلتــه؟ دولــة محتلــة، مجرمــة، تلــغ بدمــاء المســلمين، 
ثــم يأتــي مــن يبــّرر لهــا القتــل بزعــم الشــماتة!

تخيل جماعات تنتسب لإلسالم وتدعي االنتساب لإلسالم تشمت في استشهاد الرجل! ويقول لك بكل فرح وسرور!
أعــوذ بــاهلل، تشــمتون بهــذا الرجــل الــذي مــّرغ أنــوف كل هــذه القــوى، أكثــر مــن ثالثيــن دولــة منــذ 2001 حتــى اآلن، خمســة 
عشــر عاًمــا متواصلــة يصبــون الحمــم والقنابــل والدمــاء والخــراب والحصــار علــى هــذا الشــعب األفغاني وعلــى هؤالء المســلمين 

خاصــة طالبــان، ثــم فــي النهايــة أميــر إمــارة أفغانســتان المــال أختــر يكــون عميــاًل؟ خســئتم!
وأنــت لمــا تتهمــه بالعمالــة فأنــت تتهــم كل مجلــس الشــورى، تتهــم كل هــؤالء الذيــن اختــاروه. حتــى الذيــن اعترضــوا فــي األول، 
ــى المــال  ــول يعترضــون عل ــاره. يق ــم يافجــؤوا باختي ــاذا؟ بســبب الكتمــان الشــديد ول ــوا، لم ــي األول فوجئ ــن اعترضــوا ف والذي
أختــر، هــم لــم يعترضــوا علــى المــال أختــر، مــن الــذي كان يســتطيع أن يجــاري المــال أختــر فــي ذلــك الوقــت؟ ال يوجــد أحــد. المــال 
ــل فــي باكســتان.  عبــد الغنــي بــرادر كان اعتقــل ســنة 2010 وكان هــو أعلــى منصــب وهــو مــن القدمــاء والمؤسســين، واعتُق

مخابــرات باكســتان المجرمــة دائًمــا هــي التــي تعتقلهــم، وتتجســس لصالــح أمريــكا.
فتــّم اختيــاره بعــد أن كان نائبًــا لرئيــس مجلــس شــورى طالبــان، وصــار رئيًســا بعــد ذلــك باختيــار العلمــاء. فلمــاذا لــم يعترضــوا 
عليــه، هــو كان رئيًســا لمجلــس الشــورى. وهــم علمــاء وليســوا مجموعــة مــن المجاهيــل والمطاريــد! شــاب جــاء مــن تونــس 
ــي  ــل. هــؤالء علمــاء ف ــان، قبائ ــان وعلمــاء األفغ ــل أســماء ال نعرفهــا. هــؤالء مــن أعي مســكين، واحــد مــن الشيشــان، مجاهي

الحديــث والتفســير والعقيــدة، هــؤالء كوكبــة، هــؤالء هــم الذيــن يســيّرون أمــور هــذه الحركــة.
ورغــم ذلــك يُقــال عــن الرجــل كأنــه اختيــر هكــذا واعترضــوا. اعترضــوا فقــط علــى كيــف ال نعلــم، لمــاذا لــم تعلمونــا. بالعكــس 

المفتــرض بعــد أن هــدأت األمــور علمــوا أنهــم مخطئــون. 
ولذلــك المــال أختــر لــه كلمــة شــهيرة أول كلمــة بعــد اختيــاره فــي نفــس اليــوم، ســّجل كلمــة بالبشــتون وقــال كلمــة هــي التــي 
ــوا أنــه ســيكون ســهاًل بــداًل مــن المــال محمــد عمــر، فــإذا بــه يقــول: هــؤالء الذيــن يدعــون  أتعبــت أمريــكا، وأحبطتهــم. هــم ظنّ
الســالم وغيــر الســالم هــذه دعايــة كاذبــة، وكالم دعايــة ممجوجــة يعنــي بمعنــاه. هــذه دعايــة كاذبــة، نحــن هدفنــا، وشــعارنا، هــو 
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الشــريعة اإلســالمية ونظــام الحكــم بنظــام إســالمي فقــط.
ُجــنَّ جنونُهــم؛ ألن عميلهــم أشــرف غنــي وحكومــة البيــادق فــي كابــل، هــذه الحكومــة ال تريــد شــريعة وال 
يحزنــون! هــي تريــد أن تكــون ديمقراطيــة علــى خليــط علــى علمانيــة؛ فالرجــل قــال لهــم الكلمــة فــي أول خطبــة لــه. 
ثــم يأتــي مجرمــون، خبثــاء، كّذابــون، أفّاكــون، ينســبون إلــى الرجــل أنــه كان عميــاًل إليــران؟! أعــوذ بــاهلل! كفاكــم إفــًكا 

وكذبـًـا.
بــل وهــم فرحــون أيًضــا! لــو كانــوا ينتســبون فعــاًل لإلســالم بــذرة قلــب يعنــي كانــوا بكــوا علــى الرجــل، حزنــوا، تأســفوا. هــذا 
الرجــل علــى األقــل ينــكأ فــي هــؤالء المجرميــن المحتلّيــن الغاصبيــن، أكثــر مــن ثالثيــن دولــة، وينــكأ فــي هــذه الجيــوش الجــّرارة 

مــن القطعــان مــن العمــالء األفغــان.
ــت  ــا خرج ــى لم ــا. حت ــره كان رئيًس ــول عم ــل ط ــط، الرج ــة فق ــنة الماضي ــن الس ــارة م ــن اإلم ــؤواًل ع ــه كان مس ــبوا أن ال تحس
طالبــان كان رئيــس الحكــم، مــا يُســمى حكومــة الظــل لقندهــار، لمــا انســحبوا فــي األول، كان هــو هــذا الرجــل. وكان القائــم بعمــل 
اإلجــراءات، يعنــي أي إجــراء تقــوم بــه طالبــان كان هــو المســؤول مــن 2010 علــى أي إجــراء لطالبــان، يعنــي باســم المــال عمــر. 

يعنــي أي توقيــع للمــال عمــر، والمــال عمــر كان حيًــا فــي ذلــك الوقــت.
ــن  ــس كالذي ــن، ولي ــب! هــذا طــول عمــره مجاهــد مــن المجاهدي ــي المكت ــرّق وهــو ف ــم يت ــى، ول ــك مســؤواًل وترقّ ــل ذل وكان قب
يجاهــدون فــي الفنــادق، وفــي جنيــف، وفــي فينــا، وفــي قطــر، وفــي تركيــا! هــؤالء ال يعرفــون ذلــك، هــذا كان مــن المجاهديــن 

فعــاًل.
ولذلــك المــال أختــر كان يتنقّــل كمجاهــد، وكان يســتخدم طريقــة أن أبســط شــيء تفعلــه: كــن بســيطًا. يعنــي حتــى فــي تحركاتــك، 
وهــم فــي علــم العســكرية والمخابــرات يعلمــون ذلــك: أفضــل شــيء حتــى تتجنّــب المراقبــة الشــديدة ال تســر فــي موكــب ضخــم؛ 
ألنــك ممكــن تكــون هدفـًـا للطائــرات، وهدفـًـا لألعــداء: يلغمــون الطريــق كلــه وينســفونك أنــت والموكــب! فــكان يتعامــل بالبســاطة. 

والمــال عمــر أيًضــا يفعــل ذلــك، كان يتعامــل بالبســاطة، ال يتعامــل بالحاشــية والبروباجنــدا.
إًذا ممــن أُخــذت المعلومــة؟ إمــا مــن باكســتان المخابــرات الباكســتانية المجرمــة، هــي التــي مررتهــا لهــم. وإمــا أنــه فعــاًل أُخــذت 
مــن إيــران، حتــى لــو علــى افتــراض أنهــم تعّرفــوا عليــه؛ ألن صورتــه كانــت معروفــة؛ ألنــه ظهــر عالنيــة عندمــا اضطُــر إلــى 

ذلــك. 
كانــت الحركــة قبــل أن يظهــر هــذا التنظيــم الحــروري مــا كان أحــد يظهــر وجــه علــى وســائل اإلعــالم، خاصــة المســؤولين الكبــار. 
بعــد أن اضطــروا، قالــوا البغــدادي ظهــر فــي الموصــل بصورتــه، فلمــاذا ال تظهــر أنــت، وضغطــوا علــى المــال، قالــوا أيــن المــال 

عمــر. فطبًعــا ضغــط مــع الضغــط، فتســّربت المعلومــات أن المــال عمــر توفــي، بســببهم، وبشــؤمهم! 
فاضطــر مجلــس الشــورى عــن طريــق وســائل اإلعــالم، اضطــروا أن يصــوروا البيعــة عالنيــة، رغــم أنهــم لــم يصــوروا بيعــة المال 
عمــر مــن قبــل، وبيعــات آالف العلمــاء، وعــادة النــاس هنــاك يفعلــون ذلــك. لكــن اضطــروا فــي بيعــة المــال أختــر أن يعلنونهــا 

عالنيــةً عــن طريــق موبايــالت، وأن يصــوروه والنــاس تبايعــه، حتــى ال يشــك شــاك فــي أن هــذا هــو المــال أختــر.
ال يوجــد شــخصية فــي تاريــخ الحركــة اإلســالمية الجهاديــة أو غيــر الجهاديــة بويعــت بهــذا العــدد مــن هــذه العمائــم وهــؤالء 
العلمــاء! يــا رجــل المســاجد كانــت مكتظّــة، والنــاس فــي الســاحات كانــت مكتظّــة، فقــط ببيعــة المــال أختــر. يعنــي هــو قــدر هللا أن 
النــاس كانــت مصدومــة بســبب حبهــا للمــال عمــر، ولمــا قارنــوه بالمــال عمــر فــي هــذه الصدمــة كانــت الكفــة ترجــح للمــال عمــر، 
وال يعرفــون أنــه كان صنــًوا للمــال عمــر، وأنــه كان رفيقـًـا للمــال عمــر، وأنــه كان مــن مؤسســي اإلمــارة مثــل المــال عمــر، وأنــه 
ابــن قندهــار مثــل المــال عمــر الــذي ُولــد أيًضــا فــي قندهــار، وأنــه مــن نفــس الســن تقريبًــا، يعنــي كلهــم فــوق الخمســين، حتــى 

المولــوي هبــة هللا أصــاًل فــي حــدود نفــس الســن، فــي حــدود خمســة وخمســين ســنة تقريبًــا.
لذلــك أنــا الــذي أثــار حفيظتــي عندمــا يُقــال عــن هــذا الرجــل البطــل، المجاهــد، أميــر إمــارة أفغانســتان، الزعيــم لهــذه الحركــة 

ــال عنــه أنــه كان عميــاًل! حتــى انتظــروا مــاذا ســتقول طالبــان!  العظيمــة، يُق
ثم يشوهون طالبان مرة أخرى! 

لمــا أمريــكا أعلنــت وأوبامــا أعلــن بنفســه وأّكــد الخبــر، واتصــل بــي أحــد الصحفييــن قــال لــي: أوبامــا قــال كــذا وكــذا والحركــة 
تنفــي. قلــت لألســف الشــديد صــدق وهــو كــذوب، وإنــه ال يســتطيع أن يغامــر كمــا فعــل مــع الشــيخ أســامة -رحمــة هللا عليــه- 
عندمــا قالــت طالبــان وبعــض القاعــدة وغيرهــم قالــوا الخبــر ليــس صحيًحــا، فقلــت إذا صــّرح أوبامــا فهــذه مســألة دول وليســت 
مــن مســائل العاطفــة. كذابــون، أفاكــون نعــم، لكــن فــي مثــل هــذه المســائل ال يجــرؤ؛ ألنــه ربمــا يخــرج فــي اليــوم الثانــي فــي 
شــريط فيديــو يقــول لــه أنــت كــذاب يــا أوبامــا تكــون مســخرة عندهــم، وهــذه دولــة مؤسســات ليســت مســألة ســهلة هكــذا. يعنــي 
أوبامــا ليــس عندهــم }مــا أوريكــم إال مــا أرى{ رغــم بغضنــا لهــذا المرتــد الخائــن المجــرم، ولكــن قلــت نعــم. قــال: لكــن طالبــان 

لمــاذا تنفــي؟ قلــت: هــذا مــن الحنكــة، وهــذا أفضــل شــيء تفعلــه.
ألنــك عندمــا يعلــن عــدّوك أي خبــر ســيء ال تتبنـّـاه، مــن األفضــل أن تســكت، وتصمــت. وهــذا مــا يحــدث فــي السياســة حتــى فــي 
الــدول، وهــل هــو حــرام علــى المســلمين؟! حتــى فــي الــدول هــذه أحيانـًـا رئيــس دولــة أو ملــك يمــوت، وتظــل األخبــار مكتومــة ثــم 
بعــد ذلــك يعلنــون خبــر وفاتــه بعــد يوميــن، ثالثــة، أســبوع، وفــي بعضهــم بعــد شــهر. لمــاذا؟ يرتّبــون األوضــاع، يخشــون القالقــل. 

وهــذا مــا فعلــت طالبــان، لمــاذا تلومونهــا؟! هــذا مــن بــاب السياســة الشــرعية، وفيهــا مندوحــة لهــم.
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ــن  ــوش جــرارة م ــار، وجي ــدون طي ــرات ب ــكان، وطائ ــن كل م ــب م ــة مســكينة تُراق وهــذه حرك
الجواســيس، مــاذا عســاهم؟ يصفقــون ألمريــكا؟ أن أمريــكا تقــول قتلنــاه، وفــي نفــس اليــوم يقولــون نعــم 

قُتــل؟! ال، لــن يقولــوا. ومــن األفضــل أال تقــول أي جماعــة عندمــا يُقتــل قائُدهــا ال تتبنـّـى فــي الحــال. علــى األقــل يــا 
رجــل اكبتــه! اجعلــه ال يفــرح فــي الحــال! اجعلــه هكــذا حائــًرا، ثــم بعــد ذلــك رتـّـب أوضاعــك، كمــا تفعــل طالبــان؛ اجتمعــوا 

واجتمــع مجلــس الشــورى، وجمعــوا العلمــاء، ثــم باإلجمــاع أصــدروا قرارهــم.
وهو استُشهد في الرابع عشر من شعبان في 21 مايو، األسبوع الماضي. 

ــاك  ــى باكســتان. حتــى تفهمــوا أن هن أيــن المنطقــة؟ يقــول استُشــهد وهــو فــي إيــران، استُشــهد وهــو داخــل فــي الحــدود عل
أكاذيــب تُقــال: أواًل المنطقــة التــي استُشــهد فيهــا منطقــة تبــع واليــة قندهــار، والمنطقــة هــذه قريبــة أيًضــا مــن منطقــة نوشــكي 
ــي  ــا عاصمــة بلوشســتان. يعن ــا مــن كويت ــة أيًض ــة بلوشســتان، والقريب ــي منطق ــي تفتخــر بهــا باكســتان، ف الصحــراء هــذه الت
المنطقــة التــي كان فيهــا -بشــهادة طالبــان، هــي التــي ذكــرت ذلــك فــي بيــان اإلمــارة، قالــت المنطقــة، اســم المــكان الــذي فيــه 
تبــع واليــة قندهــار، يعنــي الرجــل لــم يذهــب بعيــًدا. ثــم بعــد ذلــك أنــه كان فــي الحــدود، قُتــل فــي منطقــة نوشــكي هــذه التــي كأنهــا 

متاخمــة لمنطقــة تبــع واليــة قندهــار. 
إًذا هــو قُتــل أيــن؟ باكســتان حتــى تــداري عــن ســوأتها، وزيــر داخليتهــا يقــول ولمــاذا لــم يقتلــوه فــي إيــران؟ يــا رجــل! كاد المريــب 

يقــول خذوني!
هــذه المنطقــة فــي نوشــكي هــذه الصحــراء ال يوجــد فيهــا طائــرة بــدون طيــار، ممنــوع باتفــاق بيــن أمريــكا وباكســتان. إًذا الرجــل 
كان يتحــرك أيــن؟ يتحــرك فــي المنطقــة التــي ليســت فيهــا طائــرة بــدون طيــار. لمــاذا دخلــت طائــرة بــدون طيــار اآلن؟ إًذا باكســتان 
هــي التــي مــّررت لهــم المعلومــة. فتقــول لــي إيــران هــي التــي مــّررت لهــم المعلومــة، وأيــن كانــت باكســتان؟! وأيــن راداركــم؟! 
وأيــن صواريخكــم؟! ألن هــذه المنطقــة فيهــا التجــارب النوويــة أصــاًل، وهــذه منطقــة قويــة جــًدا، ممنوعــة أمريــكا منهــا باالتفــاق 
بينهــم، هــذه يفتخــر بهــا الباكســتان كشــعب. هــذه المنطقــة كان يتحــّرك فيهــا، لمــاذا قتلــوه هنــاك؟ إًذا هــو صيــد ســمين! يعنــي 

األغلــب أنهــم باكســتان. وإن كان مــن إيــران ال مانــع، أنهــم أخــذوا المعلومــة مــن أي جهــة خائنــة. 
ــن  ــا م ــة، وفيه ــم القادياني ــا، ومنه ــن أيًض ــة باإليرانيي ــا عالق ــي له ــف الت ــن الطوائ ــا م ــة الباكســتانية فيه ــون أن الحكوم وتعلم
الطوائــف اإلســماعيلية، ورئيســة الــوزراء ألــم تكــن شــيعية؟ بــي نظيربوتــو. والجيــش هــذا أليــس فيــه شــيعة وروافــض؟ يمكــن 

هــذا الجيــش نفســه هــو الــذي يمــّرر، أجهــزة المخابــرات ممكــن تمــّرر إليــران. ممكــن يحــدث هــذا. 
لكــن الشــاهد أيــن قُتــل؟ قُتــل فــي منطقــة تبــع واليــة قندهــار، وكان يتحــّرك فــي المنطقــة اآلمنــة، هــذه المنطقــة ال يوجــد فيهــا 

طائــرة بــدون طيــار، لمــاذا دخلــت الطائــرة بــدون طيــار هنــا؟ فهنــا االتهــام يُوجــه لباكســتان. 
لكــن باكســتان مــاذا تفعــل؟ تذهــب لتدافــع عــن نفســها فتتهــم إيــران، وتتهــم أمريــكا: لمــاذا لــم يقتلــوه فــي إيــران، وقتلــوه هنــا فــي 
هــذه المنطقــة! علــى طريقــة بشــار األســد ودول الممانعــة: لــن نســكت، وســنعترض، وهــذه عالقتنــا محــل خطــر. أي عالقــة! أنــت 

عبــد ألمريــكا، خونــة، جواســيس، طــول عمــر هــذه الحكومــات الباكســتانية جواســيس لألمريــكان، هــم الذيــن باعــوا باكســتان.
المــال أختــر هــذا الــذي يظلمونــه هــو الــذي اتهــم باكســتان فــي 2010 لمــا اعتقلــوا المــال عبــد الغنــي بــرادر قــال لهــم أنتــم معــادون 

لطالبــان، ومعــادون ألهــل الســنة هنــا، ومعــادون للمســلمين. واتهــم هــذه الحكومــة الباكســتانية بأنهــا تتعامــل مــع األمريكان.
إًذا المال أختر كان مغضوبًا عليه. المال أختر لم يكن مرضيًا عنه من الجميع، عكس ما يتصوره الناس.

ــوز،  ــة فوكــس ني ــاة العربي ــك قن ــاك انشــقاق! تأتي ــارة وكان هن ــى اإلم ــة: الرجــل تولّ ــة الكاذب ــم اســتغلّوا فرصــة الدعاي ــن ه لك
عربيــة تبــع آل ســلول أســأل هللا أن يدمرهــم جميًعــا، هــذه القنــوات الناطــق الرســمي باســم الحوثييــن. تخيــل يقــول لــك يحاربــون 
الحوثييــن، هــم يحاربــون أهــل الســنة، هــذه قنــاة العربيــة والقنــوات المواليــة آلل ســعود هــذه. يــا رجــل حتــى هــذه القنــوات ال 

ــا للســنة، هــي بــوق للروافــض أصــاًل. تدافــع عــن الفلوجــة، وتتدافــع عــن الروافــض! يعنــي المفــروض تكــون بوقً
هــذه القنــوات هــي التــي تمــّرر هــذه الشــبهات، وتنشــر التشــويهات، وأن هنــاك صــراع فــي داخــل الحركــة. أي صــراع؟! يــا رجــل 
الحركــة حتــى بشــهادة أعدائهــا لمــا أحــد المذيعيــن يقــول لعبــد الحكيــم مجاهــد -وهــذا الرجــل رغــم أنــه ضــد طالبــان- يقــول هــذا 
كالم باطــل. يقــول لــه تنظيــم الدولــة والخــوارج هــؤالء اآلن لهــم ســيطرة كبيــرة ودخلــوا عليهــم، قــال لــه هــذا كالم غيــر حقيقــي، 
طالبــان كنســتهم جميًعــا، ال يوجــد هــذا. يقــول لــه هنــاك اعتراضــات مــن بعــض الذيــن لــم يوافقــوا علــى المــال أختــر، قــال هــذا 

غيــر صحيــح كلهــم حتــى الذيــن اعترضــوا رجعــوا وبايعــوه مــرة أخــرى.
ــا. انتهــى األمــر،  ــي كانــت معترضــة بســبب الكتمــان الشــديد، ُصدمــت، وبعدهــا بايعــوه، وصــار إجماًع بعــض الشــخصيات الت

ــاذا التشــويه؟! فلم
ثــم قصــة أن فيــه واحــد ماشــي بجــواز إنجليــزي أو بريطانــي أو فرنســي أو أي شــيء ووقــع فــي أي مــكان أو مــات يقــول انظــر 

هــذا عميــل لإلنجليــز، هــذا عميــل للفرنســيس، هــذا عميــل للبريطانييــن! 
عنــدك مالييــن المســلمين فــي إيــران يحملــون الجــواز اإليرانــي، مــاذا عســاهم أن يفعلــوا؟! وأكثــر مــن مليــون فلســطيني فــي 
داخــل مــا يُســمى الكيــان الغاصــب المســمى بدولــة إســرائيل يحملــون جــوازات ســفر إســرائيلية، يعنــي لــو واحــد فيهــم قُتــل اآلن 
أو مــات فــي أي مــكان يقــول انظــر هــذا إســرائيلي! هــم مــا عندهــم جــوازات، كيــف ســيتحّرك، هــو مضطــر أن يتحــّرك. وال َعــن 

ِرضــاً كاَن الِحمــاُر مطيَّتــي! مــاذا ســيفعل؟!
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ــل  ــه رج ــال؛ ألن ــو الم ــه ه ــون أن ــال وال يعرف ــوا الم ــرض أوقف ــن، نفت ــيس، وكمائ ــاك جواس هن
عــادي، يمشــي كأنــه شــخصية عاديــة، مــن أيــن أنــت؟ مــن إيــران. وهــو يحســن اللغــات، يحســن البوشــتو 
والفارســي وغيرهــم. أيــن أوراقــك؟ معــه هــذه الوثيقــة التــي يتحــّرك بهــا، فيتركــوه. هــذا نــوع مــن أنــواع التخفــي، 

أم يقــول لهــم أنــا مــن طالبــان؟! أنــا أخوكــم فــي هللا أميــر طالبــان؟! والجــواز الخــاص بــي عنــد اإلمــارة هنــاك! 
هذه مسخرة! 

ــام والفيــز  ــا جماعــة، هــؤالء مجاهــدون، أنــت تكلّمنــي كأنهــم مســتقرون، وأنهــم مــا شــاء هللا األخت هــذه حركــة مجاهــدة ي
)جمــع فيــزا( عندهــم ويســتطيعون التحــّرك فــي أي مــكان بســهولة! نعــم يتحّركــون فــي وســط شــعبهم، الحضانــة الشــعبية هــم 

هــذه القبائــل التــي تحتضنهــم، والتــي تجاهــد معهــم.
ولذلــك ســبحان هللا أي أجســاد غريبــة تدخــل فــي إيــران -حتــى إن عشــنا ســترون، أي أجســاد غريبــة يعنــي دعــوات غريبــة تقــول 
ــة  ــواة صلب ــة ن ــذا، هــذه حضان ــم ال يســتطيع أن يتغلغــل، مســتحيل تكــون ظاهــرة هك ــم بغــدادي، أي تنظي ــة إســالمية، تنظي دول
صعبــة تقبــل األجســاد الغريبــة، تقبــل أي شــيء، إال أن تأتينــي بواحــد يقــول نعــم هنــاك وخليفــة وولــي ويعمــل، وخاصــة عندمــا 

تأتــي وتقتــل الشــعب والرعــاة، هنــا لــن يقبلــوا أي شــيء. 
يــا جماعــة عندمــا كانــت طالبــان تحتضــن القاعــدة والمجاهديــن، بعــض الشــعب مــن القبائــل كان يرفــض هــذا، كانــوا متضايقيــن، 
ــون الشــيخ أســامة جــاء عندكــم ودافــع  ــوا يقول ــد قديمــة، فكان ــه ي ــذي كان يشــفع لهــم مــاذا؟ أن الشــيخ أســامة كان ل ولكــن ال
عــن بالدكــم وهــؤالء المجاهــدون، فــكان المــال عمــر يتكلــم معهــم، وقــادة طالبــان يتكلمــون مــع النــاس التــي تعتــرض علــى هــذا 

يقولــون لهــم جــاؤوا ودافعــوا عنــا، نتركهــم ونســلمهم؟ ولذلــك كان النــاس يقبلــون.
ــا  ــم قديًم ــن جاهــدوا معه ــن أو هــؤالء الذي ــور أيم ــة الشــيخ أســامة والدكت ــي منزل ــن ف ــن هــم هــؤالء الذي ــر هــؤالء فم ــا غي أم

ــل هــذه المســائل.  ــي مث ــل الشــعب األفغان ــن يقب ــة، ل ــي هــذه المنزل ــن ف ــم الذي ــن ه ــا، م وشــاركوهم قديًم
لكــن انظــروا إلــى أمريــكا، وقدرهــا مــع المســلمين، أنــه فــي نفــس العــام ســبحان هللا فــي شــهر مايــو فــي 2011 أعلــن أوبامــا هــذا 
الخبيــث المجــرم عــدو اإلســالم األول، هــذا الخبيــث قتــل مــن المســلمين مــا لــم يقتــل جــورج بــوش! فــي مايــو 2011 أعلــن مقتــل 
الشــيخ أســامة فــي موضــوع آبــوت آبــاد، واآلن نحــن فــي شــهر مايــو اآلن أعلــن أيًضــا مقتــل المــال أختــر منصــور. يعنــي قــدر 

هللا. شــخصية كبيــرة، أميــر إمــارة أفغانســتان، واآلخــر أميــر تنظيــم القاعــدة فــي شــهر مايــو، وأوبامــا نفســه هــو الــذي يعلــن. 
وانظــروا إلــى عــدد القــادة الذيــن قُتلــوا فــي أيــام أوبامــا لوحــده، وقارنّهــا مــع الذيــن قُتلــوا فــي أيــام جــورج بــوش، ســتجد هــذا 
الخبيــث المجــرم فعــل بالمســلمين مــا لــم يفعلــه هــؤالء الكفــار األصليــون. نعــم هــي دولــة مؤسســات لكــن دائًمــا المرتــد عنــده 
ــات  ــراق؟ هــم آل ســعود، وهــذه المحمي ــي الع ــن الشــيعة ف ــذي مّك ــن ال ــك الحظــوا هــؤالء الحــكام م ــوالء. ولذل ــات ال ــا إثب دائًم

ــة وآل نفطــواي!  النفطي
مــن الــذي مّكنهــم حتــى فــي أفغانســتان ومــّرر القواعــد األمريكيــة؟ أيًضــا هــم مــن يُحســبون زوًرا علــى أهــل الســنة. دائًمــا هكــذا، 
الــذي مّكنهــم حتــى مــن ســوريا، مــن الــذي مّكــن هــذه الحكومــات المجرمــة أو مــا يُســمى بالتحالــف العســكري اإلســالمي الــذي لــم 
يدافــع مــرة منــذ تأسيســه إال ضــرب الســنة فــي اليمــن، يتقّصــد الســنة وشــباب الســنة فــي اليمــن، ولــم يجــرؤ حتــى أن يدافــع عــن 
أهلنــا المســلمين المظلوميــن فــي الفلوجــة. ولــن يســتطيع أن يفعــل شــيئًا؛ ألنــه أصــاًل هــذا الحلــف العســكري هــو جنــاح عســكري 
ألمريكــي، فــي مصلحــة أمريــكا ضــد الســنة، هــذا األصــل والهــدف لــه هــو اســتئصال أهــل الســنة، وهــم أول مــن ضــرب الســنة 
فــي خاصرتهــا، واألفغــان أول مــا ُضربــوا كان عــن طريــق آل ســعود، وعــن طريــق هــذه الحيــة الرقطــاء التــي تُســمى آل ســعود، 

ومحميــات النفــط مــن الكويــت وغيرهــا واإلمــارات، كلهــم ضربــوا األفغــان فــي بدايتهــم، وحتــى اآلن صحفهــم شــامتة.
الــذي يثيــر الحفيظــة أيًضــا أنــا أتســاءل حتــى اآلن، وأنــا لــم أقــرأ حتــى اآلن بيانـًـا مــن أي هيئــة غيــر رســمية نعــت المــال أختــر. 
ــا، شــخصيات محســوبة علــى  يعنــي هــل اتحــاد علمــاء المســلمين نعــى المــال أختــر؟ أكاد أشــك. لمــاذا؟ هــم ينعــون فقــط أقزاًم
تنظيمهــم، وعلــى هــؤالء المتميعيــن، لكــن أن ينعــوا هــذا الرجــل: ممنــوع المــال أختــر! فقــط الجماعــات المنبطحــة أو أي صعلــوك 

حتــى لــو كان كافــًرا، ينعونــه، وينــددون ويشــجبون، أمــا المــال أختــر ال. 
دعــك مــن الهيئــات الرســمية هــذه ال نتكلــم عنهــا، أنــا أتكلــم عــن الهيئــات المحســوبة علــى مســمى العلمــاء؛ االتحــاد العالمــي 
للعلمــاء المســلمين، وكل مــا ينبثــق عنهــا مــن علمــاء، ال يجــرؤ فيهــم ولــم أســمع حتــى اآلن أن أحدهــم نعــى أو عــّزى أو أي كلمــة 

يتيمــة فــي استشــهاد هــذا الرجــل المظلــوم. هــذا أميــر إمــارة أفغانســتان يــا جماعــة وليــس شــخًصا عاديـًـا.
توفي الملك عبد هللا، ماذا فعلوا؟ قام اتحاد علماء المسلمين ونعوه، وجماعة اإلخوان وغيرهم. 

وهــذا الصعلــوك المجــرم ، القاتــل، الرافضــي، أحــد أبنــاء مغنيــة وأخــوه لمــا قُتــل مــن الــذي نعــاه؟ جماعــة حمــاس. تخيـّـل جماعــة 
اإلخــوان عــّزوا الــذي يقتــل المســلمين الســنة فــي ســوريا، وقُتــل فــي ســوريا، يعنــي قُتــل وهــو يقتــل المســلمين! عــّزوه.

ــك ســبحان هللا }إن هللا ال  ــن تعزونهــم! ولذل ــدل هــؤالء الروافــض الذي ــر! جماعــة ســنية، ب ــل عــّزوا المــال أخت ــى األق ــب عل طي
ــح عمــل المفســدين{. يصل

أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم.

]ِجلسة االستراحة[
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إن الحمــد هلل، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، نثنــي عليــه الخيــر كلــه، نشــكره ال نكفــره، ونخلــع ونتــرك مــن 
يفجــره. اللهــم إيــاك نعبــد، ولــك نصلــي ونســجد، وإليــك نســعى ونحفــد، نرجــو رحمتــك ونخشــى عذابــك، إن عذابــك 

الجــّد بالكفــار ملحــق. وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن محمــًدا عبــده ورســوله.
وبعد؛

ــل شــهيًدا، وأيًضــا  قلــت لكــم نحــن نعــّزي فــي وفــاة المــال أختــر محمــد منصــور فــي استشــهاده رحمــة هللا عليــه نحســبه قُت
نهنّــئ طالبــان ونهنّــئ إمــارة أفغانســتان ونهنّــئ أنفســنا واألمــة بهــذا الرجــل الجديــد، باختيــار المولــوي هبــة هللا أخونــد زاده 

أميــًرا إلمــارة أفغانســتان اإلســالمية. 
وأخونــد زاده هــذا مــن المؤسســين أيًضــا، ومــن كبــار العلمــاء. انظــر ســبحان هللا هــذا قدرهــم، يعنــي أرادوا أن يتخلصــوا مــن 
المــال أختــر جاءهــم مولــوي، وجاءهــم مــن؟ هــذا كان رئيــس المحكمــة العليــا فــي حكومــة أيــام المــال عمــر ســنة 96، كان رئيــس 
المحكمــة العليــا يعنــي أعلــى منصــب، قاضــي القضــاة. وهــذا عالــم، كان شــيخ الحديــث، أعلــم علمــاء الحديــث عندهــم. ومعظــم 
الفتــاوى التــي تصدرهــا حركــة طالبــان أو فــي اإلمــارة بإمضائــه، وهــو الــذي يشــرف عليهــا، هــو المفتــي األكبــر. يعنــي عالــم فــي 
الحديــث والفقــه والقضــاء، وهــذا مــن المجاهديــن الســابقين أيًضــا، يكــون هــو ســبحان هللا الــذي يكــون أميــًرا إلمــارة أفغانســتان.

أبشــروا أيهــا األمريــكان! أبشــروا جميًعــا أيهــا األوغــاد! أبشــروا يــا كل مــن شــمت وفــرح بمقتــل المــال أختــر منصــور! أبشــروا 
بمــا يســوؤكم، لقــد جاءكــم هــذا الرجــل مولــوي هبــة هللا. أســأل هللا أن يكــون هبــةً مــن هللا، لهــذه األمــة اإلســالمية، وليــس للشــعب 

األفغانــي فقــط، بــل لألمــة اإلســالمية بأســرها، وأن يبشــر أعــداء األمــة بمــا يســوؤهم مــن هــذا الرجــل! 
إذا كان هــذا الرجــل يتهمونــه قديًمــا بأنــه متشــدد جــًدا فــي فتاويــه، والمــال أختــر أنتــم تقولــون رجــل عســكري وهكــذا، وهــو الــذي 
اتهمــه جــون كيــري وزيــر الخارجيــة بأنــه يمثــل تهديــًدا ألمريــكا فــي أفغانســتان؛ جــاءك هــذا الرجــل الــذي لــم يخــرج فــي حياتــه 
مــن أفغانســتان، يعنــي ال يعــرف أحــد أنــه خــرج، المــال أختــر خــرج، وهــذا لــم يخــرج، قدرهــم أن المولــوي هبــة هللا لــم يخــرج 

مــن أفغانســتان.
ــا يُزيــن هكــذا،  ــر جــًدا، حتــى اســمه كان قديًم ــم كبي ــم مــن كلمــة مــال، فهــذا مولــوي وعال ــم أعل ــوي يعنــي عال ــت لكــم مول وقل
وكان نائبـًـا فــي األســاس للمــال أختــر. بــاهلل عليكــم يــا جماعــة، هــذا كان نائبـًـا للمــال أختــر، فهــل كان المــال أختــر شــخًصا ضعيفـًـا 
إًذا؟! هــذا يــدل علــى أن المــال أختــر كان شــخصية كبيــرة وعظيمــة وكان هــذا نائبــه. إذا كان نائبــه قاضــي القضــاة، ونائبــه أعلــم 
شــخصية موجــودة فــي أفغانســتان؛ إًذا المــال أختــر -رحمــة هللا عليــه- كان شــخصية، ولكــن ظُلــم بســبب الدعايــة المضــادة ضــده.

فهــذا مــا شــاء هللا المــال هبــة هللا أخونــد زاده مــن قندهــار. وهــذه قندهــار معــدن األبطــال، هــذه العاصمــة التــي كان دائًمــا يرّكــز 
ــا هكــذا! ســبحان هللا.  ــة علــى كل الغــزاة، دائًم ــا عصيّ فيهــا اتخذهــا المــال عمــر مقــًرا إلمارتــه. هــذه قندهــار فــي التاريــخ دائًم
وهــي دائًمــا التــي خّرجــت األبطــال والقــادة الكبــار ومعظــم معــدن المركــز الكبيــر ألي حــركات مجاهــدة فــي تاريخهــم كانــت مــن 

قندهــار بصفــة خاصــة.
هــذا المولــوي تولــى مناصــب كبيــرة جــًدا، وكان دائًمــا فــي مجلــس الشــورى الــذي يقــود كل حركاتهــم. طالبــان يــا جماعــة بالليــل 
تتحكــم -بشــهادة حتــى األمريــكان- بالليــل ال يجــرؤ أحــد أن يخــرج، هــذا المتحكمــة بالليــل فــي كل أفغانســتان، حتــى فــي ... مــن 
ــرات  ــوال الطائ ــي ل ــة. يعن ــرات األمريكي ــاذا؟ بســبب الطائ ــل. لم ــة باللي ــي متحكم ــزار شــريف، فه ــى الشــمال وم ــن أعل ــوق م ف
األمريكيــة التــي تقتــل وتدّمــر مثــل هــؤالء األوغــاد المجرمــون الــروس الذيــن يقتلــون المســلمين اآلن فــي ســوريا لــوال طائراتهــم 
هــذه لكانــوا كنســوا أي حكومــة، خاصــة طالبــان تختلــف عــن المعارضــة فــي ســوريا. المعارضــة فــي ســوريا عبــارة عــن شــركاء 
متشاكســين، مجموعــة مجاهــدة، مجموعــة عقيــدة ســنية، وأخــالط ديمقراطيــة وأي شــيء، يختلفــون، ال يوجــد قيــادة محــددة. أمــا 
طالبــان فنــواة صلبــة، مجموعــة متكاملــة متجانســة مــع قبائلهــا، مــع شــعبها. أمــا الجماعــات فــي ســوريا مشــكلتهم أنهــم غيــر 

متجانســين مــع أنفســهم، ومــع الشــعب، ومــع أي شــيء. خــراب! 
ــة  ــة اإلجرامي ــذه الحرك ــو ه ــر ه ــيء ظه ــى ش ــتان أقص ــي أفغانس ــا ف ــًرا، أم ــوريا كثي ــي س ــّرخ ف ــض ويف ــيطان يبي ــك الش ولذل
الحروريــة لمــا ظهــروا فــي ننكرهــار بعــد ذلــك تــم كنســهم. فعــاًل يــا جماعــة هــم يقتلــون فقــط، يذهــب يحتمــي فــي الجبــل، فــي أي 
مــكان، يقتــل أحــد الرعــاة ويصــور فيديــو، هكــذا، ال يوجــد لهــم قيمــة. ولذلــك طالبــان مســحوهم نهائيـًـا، وهــم فــي زوال إن شــاء 

هللا. فــإًذا هــذا هــو المولــوي الجديــد.
نائبــاه مــن المجاهديــن أيًضــا األشــاوس، اختــاروا نائبـًـا ابــن الشــيخ ســراج الديــن ابــن الشــيخ حقانــي، هــذا الرجــل مجــدد، أعتبــره 
ــكا  ــم، هــذا مفخــرة مــن مفاخــر المجاهديــن، المولــوي حقانــي ابنــه ســراج الديــن حقانــي. أمري أحــد مجــددي الجهــاد فــي العال
رصــدت عــدة مالييــن مــن الــدوالرات لقتلــه، باكســتان تتجســس عليــه، قتلــوا ابــن الشــيخ حقانــي، ظنــوا أنــه ســراج الديــن. عــدة 

مــرات، اإلف بــي آي FBI، الســي آي أيــه CIA مترصــدة ســراج الديــن حقانــي بصفــة خاصــة. 
وهــو تبــع طالبــان، لكــن يريــدون أن يضحكــوا علــى النــاس، يقــول لــك شــبكة حقانــي، وكأن شــبكة حقانــي هــذه ال عالقــة لهــا 
بطالبــان. لمــاذا؟ إلحــداث صــدام بينهمــا باإلعــالم، وكأن هنــاك انشــقاق. ال يوجــد هــذا، الرجــل حقانــي كان أقــدم، والمــال عمــر 
بالنســبة لــه مثــل أبيــه، ورغــم ذلــك بايعــه، وكان هــو وزيــر القبائــل، وعمــل فــي إمارتــه، وهــو شــيخ المجاهديــن. أول مــن ضــرب 
بندقيــة ضــد الــروس كان حقانــي، هــذا باعترافــه هــو، بندقيــة بســيطة هكــذا برمحيــن كمــا يُقــال، بندقيــة ثقيلــة قديمــة. أول مــن 
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أطلــق علــى الــروس هــو هــذا حقانــي، هــذا ابنــه الــذي صــار اآلن نائــب أول يعنــي ممكــن يكــون 
هــو المــال، وهــذا شــخصية كبيــرة محترمــة جــًدا رغــم فــارق الســن بينــه وبيــن المولــوي أخونــد زاده.

وهنــاك نائــب أصغــر ســنًا أو قريــب إلــى حــد مــا وهــو مولــوي أيًضــا. الحظــوا ســراج الديــن مولــوي، وابــن المــال 
ــم  ــر ورائك ــال عم ــي الم ــي. يعن ــب الثان ــا النائ ــاع أيًض ــاره باإلجم ــّم اختي ــوب ت ــذا يعق ــوب. ه ــوي، اســمه يعق ــر مول عم
ورائكــم، ســاللته تطاردكــم؛ ألن المــال عمــر لــه ابــن آخــر ضمــن مجلــس الشــورى. فهــذا المولــوي يعقــوب هــو نائــب أيًضــا.

ــر وهــو  ــال عم ــن الم ــي، واب ــن حقان ــان: ســراج الدي ــه نائب ــر، ول ــم الكبي ــة هللا قاضــي القضــاة العال ــوي هب ــدك المول إًذا عن
ــد. ــًدا، وشــيء يشــّرف أي مســلم وأي مجاه ــي حاجــة مشــرفة ج ــا شــاء هللا، يعن ــوب. م يعق

فأبشروا أيها األمريكان بما يسوؤكم، قتلتم سيًدا جاءكم سادة! 
إذا ماَت منَّا سيدٌّ قاَم سيٌِّد **** قُؤوٌل لما قاَل الِكراُم فَُعوُل

عندنــا ال يمــوت أحــد حتــف أنفــه الحمــد هلل، عندنــا النــاس تمــوت علــى هــذا، بطائــرة بــدون طيــار تقتلــه بوشــاية أو بغيرهــا، 
هكــذا اإلســالم. أمــا هــؤالء جبنــاء.

ِ فَقَــْد ُهــِدَي إِلَــى ِصــَراٍط ُمْســتَقِيٍم{. تخيلــوا  وهللا يــا جماعــة أنتــم أقويــاء وأعــّزاء بــاهلل، وأنتــم إذا استمســكتم }َوَمــْن يَْعتَِصــْم بِــاهللَّ
أمريــكا بــكل جبروتهــا، وأســلحتها الفتّاكــة التــي ترعــب الــدول مثــل الصيــن، حتــى الصيــن تهــاب أمريــكا، كل االتحــاد األوروبــي 
ــكا أن هــؤالء الشــباب الصغــار، أو أن هــؤالء المجاهديــن ال يهابونهــا، ويســتخفّون بالمــوت.  ــكا؛ الــذي يتعــب أمري يهــاب أمري

وأمريــكا لذلــك لــم تواجههــم. 
هــل أنزلــت أمريــكا جيًشــا يواجــه جيًشــا للمجاهديــن فــي حياتهــا؟! لــم تفعــل. هــي تنــزل بعــد أن تطمئــن بأنــه ال يوجــد فــي الســاحة 
ــش؟  ــن الجي ــوا أفغانســتان، أي ــا، أهــاًل وســهاًل، دخل ــال، أفغانســتان خذوه ــي الجب ــرى وف ــي الق ــرة ف ــان متبّخ أي مجاهــد، طالب
ودخلــوا بهــؤالء واللــي عامــل نفســه دبابــة متحركــة، شــخص واحــد حامــل عــدة أســلحة، خائــف مــن واحــد يــأكل "لفــت" يــا 

جماعــة ويشــرب "شــاي" بالخبــز هكــذا }قــذف هللا فــي قلوبهــم الرعــب{. 
ــع  ــرزات، مصان ــم البامب ــات وتأتيه ــات والمدّرع ــي الدباب ــي 2001 ف ــم ف ــا لك ــا قلن ــهم كم ــى أنفس ــون عل ــون ويتبّول ــوا يبيت كان
البامبــرز اشــتغلت فــي ذلــك الوقــت بســبب الرعــب والخــوف! وبشــهادة الذيــن يعالجونهــم. هنــاك اآلالف الذيــن يعالجــون فــي 
المستشــفيات فــي ألمانيــا مــن طالبــان هــذه. يقولــون ال نــدري مــن أيــن يأتــون، ممكــن يأتيــك مــن الجبــل، ممكــن من تحــت األرض. 
رغــم أنهــم عندهــم ...، كاشــفات ضوئيــة ليليــة، وكل األســلحة الفتاكــة، ولكــن أمريــكا ال تواجــه أبــًدا. وإنمــا أنــت تواجــه مــن؟ 
ترســل لــك بعــض قطعــان الخنازيــر هــذه المواليــة لهــا مــن نفــس الشــعب، تقــول ابــدؤوا أنتــم ونحــن ندافــع عنكــم، مثــل مــا تفعــل 
فــي العــراق اآلن: الحشــد الشــيعي الرافضــي المجــرم، وبعــض مالحــدة األكــراد فــي ســوريا، لكــي يدخلــوا ويدّمــروا ويقتلــوا، 

وأمريــكا فقــط تحميهــم بمظــالت الطائــرات. ال يواجهــون المســلمين.
صدقونــي، هــم متأكــدون لــو واجهــوا المســلمين وجًهــا لوجه هــم يعلمــون الحقيقة أنهم سيخســرون، وســينهزمون، وســيندحرون 
إن شــاء هللا. جبنــاء }ال يقاتلونكــم جميًعــا إال فــي قــرى محصنــة أو مــن وراء جــدر{ فــي قــرى محصنــة: الدبابــات، المدرعــات، 
ممكــن ينطبــق عليهــا هــذا، و}وراء جــدر{ هــذا جالــس الــذي ُولــد فــي ... أو حانــة، هــذا الخنزيــر ابــن الخنزيــر الــذي مــن ســاللة 
خنازيــر جالــس يلعــب فــي طائــرة بــدون طيــار اقتــل هــذا. ثــم يدفعونــه: تخيــل أنــك تقــود طائــرة. هــو يلعــب، هــو ال يفعــل شــيئًا. 

معلومــة عنــده أتــاه بهــا هــذا المجــرم الخبيــث المنتســب لإلســالم أعطــاه هــذه المعلومــة. 
يعنــي مــن الــذي يســّهل لألمريــكان ضــرب المســلمين؟! مــن الــذي يســّهل للــروس ضــرب المســلمين؟! هــؤالء الذيــن يتكلّمــون 

بألســنتنا، وهــؤالء المبثوثــون الذيــن ينتشــرون بيــن الشــعب.
ــًرا إن شــاء هللا. نســأل هللا العظيــم رب العــرش العظيــم أن يحفظــه، وأن ينصــر اإلســالم، ويعــّز  فهــذا المولــوي أبشــروا بــه خي

المســلمين.
اللهــم إنــا عبيــدك، أبنــاء إمائــك، نواصينــا بيــدك، مــاض فينــا حكمــك، عــدٌل فينــا قضــاؤك، نســألك بــكل اســم هــو لــك، أنزلتــه فــي 
كتابــك، أو علمتــه أحــًدا مــن خلقــك، أن تجعــل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنــا وجــالء هّمنــا وذهــاب غّمنــا يــا رب العالميــن. اللهــم 

عليــك بأعدائــك أعــداء الديــن. 
اللهــم انصــر عبــادك الموّحديــن فــي كل مــكان، وارحــم عبــدك المــال أختــر منصــور وأســكنه فســيح جناتــك، واجعلــه مــن الشــهداء 

البــررة يــا رب العالميــن، واخلــف المســلمين فيــه خيــًرا يــا رب العالميــن.
اللهــم ارحمنــا برحمتــك، وعليــك بطواغيــت العــرب والعجــم، أرنــا فيهــم عجائــب قدرتــك فإنهــم ال يعجزونــك. اللهــم انصــر إخواننــا 

الموحديــن فــي كل مــكان. 
اللهم آمين، اللهم آمين.

وأقم الصالة.
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ــهادة ــًا لك الش هنيئ
يــا أميــر المؤمنيــن

بقلم: أبو غالم هللا

ب  بقلــو
حزينــة،  دامعــة  وبعيــون  محتســبة،  صابــرة 

نهنــئ األمــة اإلســالمية عمومــاً والشــعب األفغانــي علــى وجــه 
الخصــوص بشــهادة أميرهــا المخلــص، الباســل األبــي، الشــهم 
البطــل، العبقــري الشــجاع، وفــي نفــس الوقــت نعزيهــا علــى 

هــذا الضيــاع الكبيــر األليــم.

ذلــك األميــر النّبيــل الــذي كان بحــق خيــر 
خلــف لســلفه الصالــح أميــر المؤمنيــن المــال 
المجــدد  رحمــه هللا  المجاهــد  عمــر  محمــد 

والحاكــم الزاهــد.
نعــم؛ فوجــئ العالــم اإلســالمي فــي 14 مــن 
المؤمنيــن  أميــر  باستشــهاد  شــعبان  شــهر 
المــال محمــد أختــر منصــور رحمــه هللا الــذي 
ــذ  ــب من ــة الصلي ــن مقارع ــاعة ع ــواَن س ــم يت ل
ــا  ــى أرض وطنن ــالل المشــؤوم عل ــت االحت أن نب
الذبيــح، حيــث تــرأس األمــور عــن كثــب بعــد 
ــة  ــّذة وعبقري ــة ف ــى اآلن ببطول ــام 2010م وإل ع
والوطــن  الديــن  عــن  دفاعــاً  نــادرة،  وشــجاعة 
ــك هللا  ــة، فرحم ــّذة والراح ــاركاً المل ــلمين، ت والمس
ــك  ــت رب ــد ِخف ــن، لق ــن المؤمني ــم المجاهدي ــا زعي ي
فخافــك أعــداؤه، وتلــوت كتــاب هللا، فخرجــت تقاتــل 
فــي ســبيل هللا، وســتبقى حياتــك نبراســاً لشــباب 
ــر  ــه ودح ــه وعقيدت ــي ســبيل دين ــح ف اإلســالم المكاف

الصليــب المحتــل.

ُمصابك إنه رزء جليل
فما أدري العزاء وما أقول!

جراٌح في الفؤاد يئنُّ منها
وليس له إلى السلوى سبيل

وألتمس العزاء وأين منّي
وبادي الحزن طاٍغ والدخيل

أأبكي والبكاء له قليل
أم أصبر والخطوب بنا تصول

وهل يُجدي البكا فيرّد ِخالً
وماذا ينفع الصبر الجميل؟

فقدنا فيه سيفاً يعربياً
إذا ما أعوز السيف الصقيل

فقدنا فيه حراً ألمعياً
إذا ما أحوج الرأي األصيل

فقدنا أمة ومنار شعب
له في كل مكرمة دليل
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ً         سنبكي فيه أخالقاً كراما
           ويشهد فضلها جيٌل فجيل

كان أعــداء هللا الصليبييــن المحتليــن، وأذنابهــم العمــالء مــن 
ــات  ــّدون اللحظ ــرص، ويع ــون الف ــة يتحين ــن والخون المنافقي
بــل والثوانــي لقتــل أو أســر أميــر المؤمنيــن المــال محمــد 
عمــر المجاهــد رحمــه هللا؛ كــي يشــمتوا أوالً، ويقصمــوا 

ــتان وال  ــن أفغانس ــم م ــى يُنهوه ــاً، حت ــن ثاني ــر المجاهدي ظه
يكــون لهــذه اإلمــارة الفتيــة وجــود علــى ثــرى األفغــان، ولكــن 
هيهــات هيهــات أن يتــم ألعــداء اإلســالم مــا يريــدون، ويحصل 
مــا يتمنــون، فقــد كان هللا -جلـّـت قدرتــه- لمكائدهــم بالمرصــاد 
ــد  ــوره، ويوّح ــام أم ــك بزم ــن يمس ــن م ــعب المؤم ــأ للش فهي

ــد لإلســالم  ــان المرصــوص، ويعي ــن كالبني ــوف المجاهدي صف
مجــده، ويصــل بينــه وبيــن أبنائــه مــن جديــد، والشــك أن هــذه 
المهمــة لكبيــرة والنهــوض بهــا شــاٌق عســير، يتطلــب نوعــاً 
ــن  ــن العبقريي ــن الصادقي ــال المؤمني ــن الرج ــداً م ــاً فري خاص
غلــت،  مهمــا  ســبيل هللا  فــي  التضحيــة  يســتلذون  الذيــن 
ويستســهلون الصعــاب وركــوب المخاطــر إلعــالء كلمتــه، 
وينســون أنفســهم وحظوظهــم ليذكــروا دينــه، ويجاهــدوا 

ــه. ــه وإلعــالء رايت ــاع عن للدف
وفعــالً لــم يكــن ذلــك العبقــري الــذي أعــّده 
بهــذه  والقيــام  األعبــاء،  هــذه  لحمــل  هللا 
ورّص  المجاهديــن  قيــادة  -مهمــة  المهمــة 
ــر  ــن المــال أخت ــر المؤمني ــر أمي صفوفهــم- غي
نهــض  الــذي  هللا  رحمــه  منصــور  محمــد 
ــم كفؤهــا  ــر "وإّن العظائ ــل الكبي بالعــبء الثقي

العظمــاء".

مــن  جبّــارة  طاقــة  هللا-  -رحمــه  كان  لقــد 
النّشــاط المتوقّــد الــذي ال يعــرف الملــل وال 
ــن  ــوض الميادي ــاً أن يخ ــس غريب ــور، فلي الفت
المختلفــة ويكافــح فــي الجبهــات المتعــددة، ثــم 
ينجــح فــي كل هــذه المياديــن، ويــدّوخ األعــداء 

وينتصــر فــي كل الجــوالت.
ولقــد كان رحمــه هللا يحمــل جســمه وأعصابــه 
مــن إرهــاق العمــل المتواصــل فــي ســبيل هللا، 
ــن  ــه م ــع ب ــا يتمت ــى م ــمه -عل ــل جس ــا جع م
ــال  ــوء باألثق ــادرة- ين ــة ن ــأس وحيوي ــّوة وب ق
التــي حملهــا وحــده، وال يعبــأ بالعنــاء والتعــب 
المريــر، ولكــّن الشــعور بالواجب والمســؤولية 

ــب عليــه: يتغلّ

وإذا كانت النفوس كباراً
تعبت في مرادها األجسام

ــن فدوحــة تكشــفت  ــر المؤمني ــة أمي ــا عظم أّم
ــت  ــة، وتعّرف ــن أصال ــت ع ــدن، وتجلّ ــن مع ع
إلــى الدنيــا مــن علــى قمــم العقيــدة، ومــن 

مياديــن الجهــاد المقــّدس.
ــب عليهــا المــوت،  إذاً فلتمــت األشــباح مــا كت
ولتتبخــر هــذه المــادة األرضيــة فــي عالــم 
أو  هنــا  استشــهد  إن  يضيــره  فلــن  الفنــاء، 
هنــاك، ولــن يضيــره كذلــك أن تشــيّع جنازتــه 
ــه  ــل، فالشــهيد رحم ــل أو خام ــب حاف ــي موك ف
هللا عــاش حياتــه رائــداً ومجاهــداً وزعيمــاً بــل 
ــراً للمؤمنيــن، مقامــه فــي القمــم الشــّماء، وروحــه فــي  وأمي

عليــاء الســماء إن شــاء هللا.

عشت فوق الثرى عظيماً فأحرى
بك أن تسكن السماء عظيماً

أمير المؤمنين المال أختر محمد منصور حين كان قائداً عاماً للمجاهدين بوالية قندهار 
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فوجــئ العالــم اإلســالمي بشــهادة أميــر 
المومنيــن، المــال أختــر محمــد منصــور 
ــر  ــد عمــر قصي ــی-  بع -رحمــه هللا تعال
مــن قيادتــه لإلمــارة اإلســالمية. كان 
الخبــر محزنــاً ومؤلمــاً، ولكننــا ال نقــول 
إال كمــا قــال ربنــا الرحمــن: إنــا هلل وإنــا 

إليــه راجعــون. 
ومــن ثــم أعلــن الطغــاة المتربعيــن فــي 
البيــت األبيــض، أن األمير كان بالنســبة 
لهــم حجــر عثــرة فــي طريــق الصلــح، 

فمكــروا وخططــوا الغتيالــه وقتلــه. 
الرديئــة،  العقليــة  هــذه  أســخف  مــا 
حيــث تبحــث عــن الصلــح والســالم فــي 
ــاء  ــراق دم ــال وإه ــل واالغتي ركام القت
األبريــاء. بئســت هــذه العقليــة وبئســت 

ــا.  ــي تحتويه ــرؤوس الت ال

وهنيئــا ألميرنــا المحبــوب، الشــهادة 
والفــوز برضــوان هللا تعالــی، ونحســبه 
مــن أولئــك الذيــن قــال هللا فيهــم: )مــن 
ــدوا  ــا عاه ــوا م ــال صدق ــن رج المؤمني
نحبــه  قضــی  مــن  فمنهــم  عليــه  هللا 

ــر(. ــن ينتظ ــم م ومنه
ــخ  ــه تاري ــه هللا- بدمائ ــطّ -رحم ــد خ لق
ــور  ــول الدكت األمــة اإلســالمية، كمــا يق
الشــهيد عبــدهللا عــزام رحمــه هللا: "إن 
األبطــال الحقيقييــن هــم الذيــن يخطــون 
ويبنــون  أمتهــم  تاريــخ  بدمائهــم 
بأجســادهم أمجــاد عزتهــا الشــامخة". 
ــه  ــي قيادت ــهيد ف ــّدم أميرنــا الش ــد ق لق
مآثــر  اإلســالمية  لإلمــارة  القصيــرة 
ــاء  ــخ -إن ش ــاها التاري ــن ينس ــة ل جليل
الســتار  هللا-، وإن استشــهاده كشــف 

عــن لعبــة الصلــح  التــي تلعــب بهــا 
الدولــة العميلــة بإيعــاز مــن ســادتها 
واضحــاً  بــات  واليــوم  المحتليــن. 
ــات  ــح ومحادث ــة الصل ــع أن دعاي للجمي
مظالــم  إلخفــاء  إال  ماهــي  الســالم، 
ــت  ــد أثبت ــة. وق ــة العميل ــم الدول وجرائ
المؤمنيــن  أميــر  استشــهاد  حادثــة 
-رحمــه هللا- عجــز العمــالء، وأن أبنــاء 
اإلمــارة اإلســالمية مازالــوا ســائرين 
علــی دربهــم وثابتيــن علــی األصــول 

والمبــادئ.  والقيــم 
ولكــن هــل كان أميرالمؤمنيــن حجــراً 
وهــل  فعــالً؟  الصلــح  طريــق  أمــام 
استشــهاده سيســاعد الجانبيــن علــی 

الصلــح؟  إلــی  الوصــول 
 إن اإلمــارة اإلســالمية بصفتهــا ممثــالً 
أعلنــت  وللشــعب،  للوطــن  شــرعياً 
ولكــن  الصلــح  تريــد  أنهــا  مــراراً 
تحــت شــروط ومبــادئ، علــى رأســها: 
خــروج قــوات االحتــالل؛ ألّن لتواجــد 
البلــد مخاطــر  فــي  المحتلــة  القــوات 
الخبيــر  علــی  تخفــی  ال  وأضــرار 
بطبيعــة الغــرب وفلســفته الحضاريــة 
أميرالمؤمنيــن  كان  وقــد  والثقافيــة. 
المــال محمــد عمــر -رحمــه هللا- ســائراً 

ــا فقدن
األميــر
الباســل

بقلم: المولوي عماد
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علــی هــذا الــدرب وملحــاً علــی تطبيــق 
والشــروط  األساســي  الشــرط  هــذا 
ــذا  ــق ه ــي تحقي ــن ألن ف ــری. ولك األخ
الشــرط وبقيــة الشــروط األخــرى تبديــد 
ــارخ  ــراف ص ــن واعت ــاع المحتلي ألطم
ــتان،  ــي أفغانس ــلهم ف ــم بفش ــام العال أم
المجــال  هــذا  فــي  المحتلــون  تعلــل 
وأعلنــوا كذبــاً وزوراً أن قيــادة اإلمــارة 
حجــر  تقــف  التــي  هــي  اإلســالمية 
عثــرة أمــام نجــاح مشــروع الصلــح. 
فظنّــوا أن تغييــر القيــادة ربمــا يثمــر 
تغييــراً فــي الــرؤی واألفــكار. لذلــك 
لمــا توفــي مؤســس اإلمــارة اإلســالمية 
وتســلم أميــر المؤمنيــن المــال أختــر 
دفــة  هللا-  -رحمــه  منصــور  محمــد 
ــي يتحــدث  ــدأ اإلعــالم الغرب ــادة، ب القي
عــن البشــائر فــي اســتقرار الســالم 
ــم، وعــن  ــق إرادته ــي أفغانســتان وف ف
تنــازل القيــادة الجديــدة عــن شــروط 
الحــوار والســالم. ولكــن األميــر الجديــد 
أعــرب عــن أملــه فــي اســتقرار الســالم 
فــي أفغانســتان ولكــن بعــد انســحاب 
أميــر  وأعلــن  البلــد.  مــن  المحتليــن 
المؤمنيــن المــال أختــر منصــور -رحمــه 
عيــد  بمناســبة  رســالته  فــي  هللا- 
للشــعب  1436هـــ.ق.  األضحــی عــام 
قائــال: "إن اإلمــارة اإلســالمية بجانــب 
بقيــة فعالياتهــا تقوم بمســاعي سياســية 

السياســي  والمكتــب  أيضــاً. 
هــو  اإلســالمية  لإلمــارة 
ــذه  ــل ه ــة المختصــة بمث الجه
ــذ عــدة ســنوات،  ــات من الفعالي

وقــد منحنــاه صالحيــات االتصال 
ــاوض  ــددة والتف ــات المتع بالجه
السياســي  المكتــب  إن  معهــا. 
اإلمــارة  رســالة  أوصــل 
اإلســالمية القائلــة بأننــا نريــد 

الحســنة  العالقــات 
عة  و لمشــر ا و
مــع دول الجــوار 

لمنطقــة  ا و
ــة  ــم، وخاص والعال

ــالمية". ــدول اإلس ال
المحلــل  يقــول 
وحيــد  األفغانــي 
المــال  "إن  مــژده: 
كان  أختــر منصــور 

ألنــه  ممتــازاً؛  رجــالً 

ومــن  والســالم.  الصلــح  يحــب  كان 
ــيس  ــال، تأس ــذا المج ــي ه ــه ف ابتكارات
الدوحــة،  فــي  السياســي  المكتــب 
إلجــراء مفاوضــات الصلــح، وإنــه كان 
رجــالً معتــدالً وكان ذا عالقــات واســعة 

الدولــي". بالمجتمــع 
جهــوده  فــي  جــاداً  األميــر  كان 
الحثيثــة إلرســاء قواعــد الصلــح فــي 
بهــذه اآليــة  أفغانســتان، كان مؤمنــاً 
القرآنيــة: "والصلــح خيــر"، ولكــن 
لــم يكــن ليرضــى بصلــح فيــه اعتــراف 
ــف  ــي موق ــكان ف ــن. ف بشــروط المحتلي
القائــد البطــل الــذي يســعی لتحقيــق 
ــق  ــق لتطبي ــد الطري ــح جــذري يمه صل
موفّقــاً  وكان  اإلســالمية.  الشــريعة 
ــر  ــات النظ ــب وجه ــوده وتقري ــي جه ف

لالنســحاب.  أمريــكا  للضغــط علــی 
وهــذا التوفيــق والنجــاح الباهــر فــي 
المــدة القصيــرة مــن قيادتــه وإخالصــه 
المحتليــن  جعــل  المجــال  هــذا  فــي 
بــه ويخططــون الغتيالــه.  يأتمــرون 

الشــك أن استشــهاد أميرالمؤمنيــن كان 
أمريــكا،  ارتكتبتــه  اســتراتيجياً  خطــأ 
وأنهــا بارتــكاب هــذه الجريمــة النكــراء 
ــال  ــار. ف ــی الن ــت عل ــكب الزي ــن يس كم
تزيــد النــار إال لهيبــاً. 
هــذه  إن 
الجريمــة 

الشــيطانية أجهضــت جميــع الجهــود 
فــي الصلــح، وكشــفت الســتار عــن 
ــي مفاوضــات  ــن ف ــة المحتلي عــدم جدي
الصلــح، وأثبتــت أن استشــهاد أميــر 
المؤمنيــن لــم يزلــزل أبنــاء اإلمــارة 
اإلســالمية، بــل جعلهــم أكثــر عزمــاً 
شــروطهم. تحقيــق  علــی  وإصــراراً 

وليعلــم المحتلــون والعمــالء الخونــة 
المؤمنيــن  أميــر  باستشــهاد  أنهــم 
إلجــراء  طيبــة  فرصــة  ُحرمــوا 
مفاوضــات الصلــح. وأن تغييــر القيــادة 
يغيــر  ال  اإلســالمية،  اإلمــارة  فــي 
وأن  والمواقــف،  والقيــم  األصــول 
األميــر الجديــد، فضيلــة الشــيخ هبــة 
ــد شــبر  ــازل قي ــن يتن ــدزاده، ل هللا آخون

الصالحيــن. ســلفيه  مواقــف  عــن 

نســأل هللا التوفيــق والســداد ألميرنــا 
الجديــد. وننتظــر بفــارغ الصبــر النصــر 
عبــاده  هللا  بــه  يكــرم  الــذي  القــادم 
وماذلــك  المخلصيــن.  المجاهديــن 

والحــول والقــوة علــی هللا بعزيــز.  
العظيــم.إال بــاهلل العلــي 
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ملاذا تعجز القوات العميلة عن الصمود أمام اجملاهدين
يف والية هلمند؟

اعتــرف نــواب واليــة هلمنــد أن %90 مــن أراضــي الواليــة 
ــات  ــن، وأنهــم إن شــنوا عملي ــع تحــت ســيطرة المجاهدي تق
ــن أن  ــن الممك ــة لشــكرجاه فم ــى مدين خاصــة للســيطرة عل

يفتحوهــا دون مقاومــة تذكــر.
ويبرهــن هــؤالء أن الخســائر الروحيــة تزيــد عــن 200 
جنــدي قُتلــوا مــن عناصــر الجيــش الحكومــي علــى مداخــل 
مدينــة لشــكرجاه، وأمــا المصابــون فلــم يتــم اإلفصــاح عــن 
عددهــم بعــد. ويقــول النــواب أن معنويــات باقــي الجنــود 
ــم تصــل لهــم وحــدات المــؤازرة  ــه إذا ل منهــارة تمامــاً، وأن
ــز  ــم المراك واإلســناد فســوف تســقط )لشــكر جــاه( أحــد أه

ــان. ــدي طالب ــالد بأي ــوب الب ــي جن ف
ولكــن قبــل مــدة، أعلــن متحــدث وزارة الدفــاع بــإدارة كابــول 
ــة  ــى والي ــزات إل ــال تعزي ــى إرس ــة إل ــه ال حاج ــة: أن العميل
هيلمنــد، ألنــه يوجــد 38 ألــف جنــدي فــي الواليــة المذكــورة، 
كمــا ينشــط حوالــي عشــرة آالف مــن عناصــر الشــرطة 
المحليــة أو مــا يســمى بالـ"أربكيــة" هنــاك، باإلضافــة إلــى 
ــاك  ــدة هن ــة المتواج ــة والبريطاني ــالل األمريكي ــوات االحت ق
ــال أن العمــالء يــزّودون جنودهــم  وماكينتهــم الحربيــة. ويُق
فــي واليــة هلمنــد بـــ 3.000.000 لتــر مــن المحروقــات، كما 
ــن.  ــة لمجابهــة المجاهدي ــة ناري تســتورد 3.600.000 طلق
هلمنــد  واليــة  نــواب  يصــّرح  كلــه،  هــذا  رغــم  ولكــن 
ــى  ــان تســيطر عل ــأن طالب ــة األخــرى ب والمصــادر الحكومي
90 % مــن أراضــي واليــة هلمنــد، وال يســتبعدون أن تســقط 

ــم. ــة بأيديه ــة كامل الوالي
المســؤولون  هــل  هنــا:  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 
ــن  ــف م ــين أل ــو خمس ــود نح ــي وج ــون ف ــون يكذب الحكومي
الجنــود فــي واليــة هلمنــد، وأنهــم يقارعــون مجاهــدي 

بقلم: األستاذ خليل
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طالبــان؟ أم أن الحقيقــة هــي أن هــذا العــدد الهائــل مــن الجنــود 
متواجــدون فــي واليــة هلمنــد، لكــن معنوياتهــم منهــارة تمامــاً 
وال يســتطيعون الصمــود أمــام مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية؟
إن هــذا القــول ال يبعــد عــن الحقيقــة كثيــراً، فعناصــر الجيــش 
ــرات اآلالف،  ــى عش ــل إل ــد تص ــي هلمن ــدة ف ــل المتواج العمي
ــة  ــة العميل ــاع للحكوم ــر أن وزارة الدف ــذا األم ــد ه ــا يؤك ومم
أعلنــت العــام الماضــي: أن ســتة آالف مــن جنودهــا قتلــوا فــي 
أفغانســتان، ثالثــة آالف منهــم قتلــوا فــي معــارك واليــة هلمنــد 
ــذا  ــتان ه ــائر أفغانس ــاطر س ــد تش ــت هلمن ــإذا كان ــا، ف لوحده
ــد وأن يصــل عــدد  ــال ب ــة، ف ــى المرتزق ــر مــن قتل ــدد الكبي الع

ــاك لعشــرات اآلالف. ــود هن الجن
القــوات  هــذه  تنتصــر  ال  لمــاذا  يتســاءل:  البعــض  ولعــل 
األســلحة،  مــن  بأنــواع  المدججــة  المجهــزة،  المدربــة، 
المجاهديــن  المتغطــرس علــى  والمدعومــة مــن االحتــالل 
القالئــل والذيــن يعتبــرون بالنســبة لهــم عــزالً؟ ولمــاذا نســمع 
كل يــوم عــن انتصــارات المجاهديــن وفتوحاتهــم فــي معــارك 

هلمنــد؟
وبامكاننــا أن نســتنج جــواب لهــذا الســؤال مــن خــالل النقــاط 

التاليــة: 
أوالً: فــي مثــل هــذه الحقائــق يجــب أن نثــق بنصــر هللا وتأييــده 
وأنــه ينصــر مــن ينصــر دينــه، قــال هللا تعالــى: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيَن 

َ يَنُصْرُكــْم َويُثَبِّــْت أَْقَداَمُكــْم{ محمد7. آَمنـُـوا إِن تَنُصــُروا هللاَّ
ــُز  ــَو اْلَعِزي ــاُء َوُه ــن يََش ــُر َم ِ يَنُص ــِر هللاَّ ــى: }بِنَْص ــال تعال وق

ِحيــُم{ الــروم5. الرَّ

ثانيــاً: ال يحــق ألحــد أن ينكــر أهميــة الحاضنــة الشــعبية 
جهاديــة،  حركــة  ألي 
وهــذا ممــا تتمتــع بــه 
اإلســالمية  اإلمــارة 
واليــة  فــي  وخاصــة 
الحمــد.  وهلل  هلمنــد، 
كمــا أن أهالــي واليــة 
متمســكون  هلمنــد 
وأوفيــاء  بدينهــم، 
للجهــاد ضــد االحتــالل 
الصليبــي، وقلّمــا تجــد 
فيهــا عائلــة لــم تقــدم 
شــهيدين  أو  شــهيداً 
ضــد  أعضائهــا  مــن 
اإلحتــالل. وقــد حــاول 
األمريكيــون  الغــزاة 
خــالل  والبريطانيــون 
الماضيــة  األعــوام 

عزيمتهــم  عــن  الوفــي  األبــي  الشــعب  هــذا  يصرفــوا  أن 
بأفكارهــم  ويقبلــوا  أمامهــم  ليخضعــوا  لدينهــم  واتباعهــم 
النجســة الســاقطة، واســتخدموا لذلــك كل األســاليب الوحشــية 

بالفشــل. وبــاءوا  خابــوا  لكنهــم  والهمجيــة، 
إن األمريــكان والبريطانييــن أجبــروا آالف العوائــل ومئــات 

اآلالف مــن النــاس علــى الهجــرة وتــرك ديارهــم، وألقــوا 
بجريمــة  واعتقلوهــم  المســلمين  مــن  آالف  علــى  القبــض 
ــد بأمــن  ــي هلمن ــم يعيشــوا ف ــن، إال أنهــم ل مســاندة المجاهدي
وســالم، ففــي كل بقعــة مــن بقاعهــا تــرى أكوامــاً متراكمــة من 
ــات  ــاً لمعلوم ــة، ووفق ــم المحطم ــم وعرباته ــردة مدرعاته خ
المجاهديــن الموثوقــة فــإن قرابــة 25 ألــف جنــدي محتــل قتلوا 
وأصيبــوا فــي هلمنــد علــى أيــدي مجاهــدي الشــعب الهلمنــدي 

ــة. المســلم خــالل األعــوام الخمســة العشــر الماضي

ثالثــاً: مــا إن يســيطر مجاهــدوا اإلمــارة اإلســالمية علــى 
فــي واليــة هلمنــد إال ويســتتب فيهــا  منطقــة أو مديريــة 
ــام  ــرعية، وتُق ــم الش ــاء المحاك ــم إنش ــث يت ــي، حي ــن مثال أم
ــراق  ــام الس ــاب أم ــق الب ــة، ويُغل ــدارس الديني ــد والم المعاه
واللصــوص، وينتهــي حكــم المفســدين والســفاكين، وهــذه 

ــد. ــة هلمن ــي والي ــات أهال ــم مطالب ــن أه م
ــن  ــون م ــا يتعب ــة عندم ــول العميل ــالل وإدارة كاب ــا االحت بينم
ــيات  ــال المليش ــون بإرس ــي يقوم ــعب األب ــذا الش ــاد ه اضطه
الجرائــم  أنــواع  أبشــع  ممارســة  ليكملــوا  والشــيوعيين 

واإلنتهــاكات فــي حــق عــوام المســلمين.

ــاة،  ــاعدة والمواس ــعارات )المس ــوا ش ــد جرب ــي هلمن إن أهال
ــف،  ــد ونص ــن عق ــد ع ــا يزي ــا( لم ــد وغيره ــار الجدي واإلعم
وإن العــدو لــو أرســل مئــات اآلالف مــن الجنــود إلخضــاع 
هــذا الشــعب، فلــن يســتطيع إرغامــه وكســر إرادتــه وتحطيــم 
معنوياتــه إن شــاء هللا، ولــن يقــف هــذا الشــعب بجانــب 
األعــداء مهمــا حاولــوا واســتفرغوا الجهــود فــي هــذا الســبيل.

فعلــى إدارة كابــول العميلــة أن تــدرك خطــورة األمــر، وأن 
تخــرج قواتهــا المحاَصــرة مــن واليــة هلمنــد، أو تأمرهــا 
بــأن تستســلم لمجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية، وإال فلتنتظــر 
مصيرهــا المحتــوم وهــو إمــا القتــل بأيــدي المجاهديــن أو 
وقوعهــم أســرى فــي أيديهــم، فانتظــروا إنــا معكــم منتظــرون.
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العمــاء كمنديــل الورق
ــاذورات ــي الق ــى ف ُيلق
ــنه ــاء مـ ــد اإلنتـهـ بــعــ

بقلم: صالح الدين

ــه  ــا تملي ــق م ــا وف ــة تشــق طريقه ــة العميل الشــك أن الحكوم
أُسســت علــی  الحكومــة  أمريــكا وحلفائهــا، فهــذه  عليهــا 
ــاد  ــن ومحــو الجه ــی الدي ــورة عل ــزور والث ــذب وال ــان الك بني
ومــا يمــّت إليــه. وقــد غــر المحتلــون رجــاالً مــن بنــي جلدتنــا 
مــن الذيــن لهــم تاريــخ حافــل فــي الجهــاد ضــد الشــيوعيين، 
فوعدوهــم بســراب بقيعــة يحســبه الظمــآن مــاًء. وقــد ضحــى 
ــم  ــوا بطوالته ــة، ونس ــع تافه ــل مطام ــن أج ــد م ــؤالء بالبل ه
وتضحياتهــم فــي ســبيل تحريرهــا وصيانتهــا مــن المحتليــن. 
فهــم يرجــون الخيــر مــن أمريــكا، داهيــة العصــر التــي تمتــص 
دمــاء الضعفــاء فــي العالــم، وتحتــل البــالد، وتدمــر البيــوت، 

ــا الشــيطانية.  ــی مطامعه ــن؛ للحصــول عل وتشــرد المدنيي
فــكان التصفيــق لالحتــالل واإلقبــال عليــه خطــأً تاريخيــاً تقــع 
مســؤوليته علــی عواتــق المنتســبين إلــی الجهــاد والذيــن 

ــي.  ــم األفغان ــی عــرش الحك ــاً عل ــوا حالي تربع
ــن،  ــذار المنذري ــن وإن ــوا لنصــح الناصحي ــم يصغ إن هــؤالء ل
ــم يتمّعنــوا فــي النصيحــة الربانيــة الغــراء: )ولــن ترضــی  ول
عنــك اليهــود وال النصــاری حتــی تتبــع ملتهــم(. فاالتبــاع التــام 
ــى  ــبيل رض ــو س ــق، ه ــن هللا الح ــن دي ــي ع ــن والتول للكافري
الكفــار. وإن لــم يتبــع المســلم ملتهــم فإنهــم سيســتمّرون فــي 
المكــر والتخطيــط عليــه وسيســتخدمون فــي ذلــك جميــع 

ــريده. ــه وتش ــاليب لقتل ــرق واألس ــخاص والط األش
إن التاريــخ يبســط أمامنــا صفحــات أولئك الســذج الذين جنحوا 
للكفــار، فاســتفاد الكفــار مــن خيانتهــم برهــة مــن الزمــن ثــم 
قتلوهــم أو شــردوهم أو ألقوهــم فــي الســجن ليموتــوا تدريجيــاً 
فــي غياهــب الســجون. فهــذا "شــريف حســين" حاكــم مكــة 
ــد  ــز فحش ــود اإلنجلي ــعارات ووع ــر بش ــذي اغت ــة، ال المكرم
قّوتــه لإلنفصــال عــن االمبراطوريــة العثمانيــة ظنــاً منــه 
أن اإلنجليــز ســوف يســاعدونه فــي تأســيس امبراطوريــة 
عربيــة كبــری. ولكنــه بعدمــا حقــق أهــداف اإلنجليــز، وتســبب 
بانفصــال العــرب عــن الدولــة العثمانيــة، تركــه اإلنجليــز 
يواجــه حقيقــة الخيانــة لوحــده. ثــم مــات شــريف حســين وهــو 

ــی مــا فعــل. متحســر ومتأســف عل
ــذا  ــا. فه ــد عن ــي أفغانســتان ببعي ــب الشــيوعية ف ــس ربائ ولي
حفيــظ هللا أميــن، وذاك كارمــل واآلخــرون قتلــوا بعدمــا حققــوا 

أهــداف أســيادهم. 
حيــث  متعــظ،  لــكل  األندلــس دروس وعبــر  تاريــخ  وفــي 
فقــد المســلمون فيهــا شــوكتهم بوقــوف بعــض الرؤســاء 

والــوزراء والحــكام إلــی جانــب الكفــار اغتــرارا منهــم بوعــود 
المحتليــن. ففتحــوا أبــواب طليطلــة وإشــبيلية وغرناطــه أمــام 
المحتليــن. ولكــن لمــا أحكــم الغــزاة الصليبيــون ســلطتهم 
ــة، ونســوا خدماتهــم ومســاعداتهم،  ــم يرحمــوا الخون ــا ل فيه
ــدهللا  ــي عب ــر أب ــو القاســم وزي ــذا أب ــم وشــردوهم. فه فقتلوه
ــی  ــة إل ــلّم المدين ــلم، وس ــك المس ــان المل ــه، خ ــم غرناط حاك
ــدهللا،  ــي عب ــن أب ــون م ــرغ الصليبي ــا ف ــن لم ــن، ولك الصليبي
ــر.  ــكل مــن يعتب ــرة ل ــون عب ــة ليك ــا القاســم شــر قتل ــوا أب قتل
ــداء  ــي أن األع ــيانها ه ــوز نس ــي ال يج ــة الت ــدة الذهبي فالقاع
يســتخدمون رجالنــا فــي تحقيــق أهدافهــم. ثــم إذا مــا تحققــت 

ــادة.  ــادوا العمــالء شــر إب األهــداف أب
وقــد تكــررت هــذه التجربــة فــي أفغانســتان، فجــاء المحتلــون 
بمســاعدة مــن العمــالء. واليــوم بعــد ۱۵ عامــاً بــدأ المحتلــون 
يخططــون فــي إبــادة وتحقيــر مــن ســاعدهم فــي تحقيــق 

ــم الشــيطانية.  أهدافه
و من دأب المحتلين أنهم إذا أرادوا محو شــخص أو أشــخاص 
مــن ســاحة المعركــة فإنهــم يقومــون بتشــويه شــخصيتهم 
ــدا لتطبيــق مخططاتهــم  وتحقيرهــم بعمالئهــم اآلخريــن، تمهي

األخــری. 
ــى  ــال عل ــر مث ــي، خي ــة أشــرف غن ــي، زوج ــة روال غن وكلم
هــذا. حيــث قالــت روال فــي أحــد المؤتمــرات اإلعالميــة: "إن 
ــروط أن  ــاد بش ــاء الجه ــمح لرؤس ــا أن تس ــي له ــة ينبغ الدول
ــاخوا  ــد ش ــم ق ــتان. فإنه ــي أفغانس ــم ف ــر حياته ــوا أواخ يمض
ــارت هــذه الكلمــة غضــب  وســقطوا مــن أعيــن النــاس". وأث
ــة  ــوری الحراس ــرت ش ــاد. فنش ــی الجه ــبين إل ــض المنتس بع
بيانــاً تنتقــد فيــه كلمــة روال، وأعلنــت أنهــا فاقــدة الصالحيــة 

ــرى.  ــة الكب ــا الدول ــرأي إزاء قضاي ــداء ال ــي إب ف
ــكل ذي  ــائل ل ــا رس ــي طياته ــل ف ــة تحم ــة النتن ــذه الكلم إن ه
وليســت  علمانيــة  دولــة  الدولــة  أن  منهــا:  وفكــر.  عقــل 
للمجاهديــن، وهــي تمــنُّ علــی المجاهديــن بالســماح لهــم 
للعيــش فــي أفغانســتان. والرســالة الثانيــة: أننــا ال يجــوز لنــا 

أن نثــق بوعــود الكفــار. 
فالذيــن ســاعدوا الكفــار علــی احتــالل أفغانســتان، يتحّســرون 
ــوح  ــة والجن ــن الخيان ــوا م ــا ارتكب ــی م ــون عل ــوم ويندم الي
للكفــار. إن التاريــخ ســوف يتكــرر، وســوف يتعامــل المحتلــون 
مــع الخونــة مثلمــا تعاملــوا مــع نــور تراقــي، وحفيــظ هللا 

ــرك وغيرهــم. ــن، وبب أمي
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حيرة جنود االحتالل في مهامهم العبثية
إعداد: أسدهللا

يعيــش الجنــود األمريــكان حالــة مــن القلــق واالضطــراب 
لعبثيــة حربهــم علــى أفغانســتان. ورغــم األمــوال الطائلــة التــي 
أنفقهــا جيــش االحتــالل فــي هــذه الحــرب، لــم يفلــح فــي كســب 
ــة  ــه البربري ــة ألعمال ــة طبيعي ــي، كنتيج ــعب األفغان ــة الش ثق
بحــق هــذا الشــعب. فالقصــف األمريكــي فــي أفغانســتان أودى 
ــورع عــن اســتهداف  ــو ال يت ــن، وه ــن المدنيي ــاة اآلف م بحي
حتــى المستشــفيات، وليــس عنــا ببعيــد قصــف مستشــفى 
قنــدوز الــذي تديــره منظمــة أطبــاء بــال حــدود والــذي أســفر 

ــالً. عــن ســقوط 24 قتي

إن سلســلة العمليــات العمريــة التــي شــنها جنــود اإلمــارة 
اإلســالمية أثبتــت فشــل الحكومــة األفغانيــة وإخفــاق الواليــات 
المتحــدة فــي تأهيــل جيــش أفغانــي مســتقل قبــل انســحاب 
قواتهــا. لكــن الفشــل األمريكــي ال يقتصــر علــى المســتوى 
ــة  ــات عميق ــه أزم ــت تواج ــده، فأفغانســتان مازال ــي وح األمن
بجانــب  المستشــري،  والفســاد  المؤسســات  ضعــف  مثــل 

ــالد. ــي الب ــة ف ــة التحتي ــة البني هشاش

أثنــاء  الصحــف: "فــي  إحــدى  أوردت  الشــأن  هــذا  وفــي 
قتــال عنيــف تــال ســيطرة طالبــان علــى مدينــة قنــدوز شــمال 
أفغانســتان العــام الماضــي، ســأل المستشــارون مــن القــوات 
الخاصــة األمريكيــة قادتهــم مــراراً: إلــى أي مــدى يســمح لهــم 
بالتدخــل لمســاعدة القــوات المحليــة الســتعادة الســيطرة علــى 

ــة؟ المدين
ووفقــا لشــهود أجريــت معهــم مقابــالت ضمــن تقريــر لــوزارة 
الدفــاع األمريكيــة )البنتاغــون( تــم رفــع الســرية عنــه مؤخراً، 
لــم يتلقــوا إجابــة، وهــو مــا يكشــف بوضــوح االلتبــاس بشــأن 

قواعــد االشــتباك التــي تحكــم مهــام أولئــك فــي أفغانســتان.
ومــع حشــد مقاتلــي طالبــان لقوتهــم تزايــدت صعوبــة تجنــب 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــدو عل ــران الع ــرض لني ــارين للتع المستش
ــات  ــي العملي ــم دور ف ــس له ــب ولي ــاري وحس ــم استش دوره
ــف شــمال األطلســي رســميا  ــوات حل ــت ق ــذ أوقف ــة من القتالي

ــة 2014م. ــي نهاي ــال ف القت
وقــال أحــد أفــراد القــوات الخاصــة األمريكيــة للمحققيــن فــي 
تقريــر عــن ضربــات جويــة أمريكيــة علــى مستشــفى فــي 
ــي  ــاع الطب ــن بالقط ــن العاملي ــرداً م ــا 42 ف ــل فيه ــدوز قُت قن
ــو  ــس ه ــترك؟« لي ــد أن تش ــدى تري ــى أي م ــى: »إل والمرض
ــا أن  ــدى تريدن ــى أي م ــؤال: »إل ــى س ــبة عل ــة المناس اإلجاب
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نشــترك؟«
التقريــر الــذي يقــع فــي 700 صفحــة تــم حجــب أغلبهــا 
ألســباب أمنيــة، يلقــي الضــوء علــى غيــاب الفهــم الكامــل 
للقواعــد، حتــى بيــن بعــض الجنــود الذيــن يعملــون علــى 
إلعــادة  الراميــة  المهمــة  للخطــر  يعــرض  بمــا  األرض، 

))المجاهديــن((. وهزيمــة  ألفغانســتان  االســتقرار 
وقــال الجنــدي الــذي لــم يكشــف عــن هويتــه مثــل الباقيــن فــي 
ــر: »إنهــا ليســت اســتراتيجية وفــي الحقيقــة ستســبب  التقري
مشــاكل كبيــرة فــي هــذا المحيــط المتغيــر«. وأضــاف أن 
وحدتــه التــي كانــت مهمتهــا تقديــم المشــورة والمســاعدة 
ــن  ــت م ــارك طلب ــي المع ــتراك ف ــة دون االش ــوات األفغاني للق
ــي تحكــم مهمتهــم.  ــح القواعــد الت ــادة ثــالث مــرات توضي الق
ــد الســؤال  ــذي ســمع بع ــد ال ــال: »لألســف الصــوت الوحي وق
ــا كان  ــماع صوته ــل. وإن كان س ــر اللي ــوت صراصي ــو ص ه

ــران«. ــات الني ــا وســط طلق صعب
ويقــول منتقــدون إن مصــدر االلتباس هو الظروف السياســية؛ 
ألن القــادة األمريكييــن حريصــون علــى تصويــر العمليــة فــي 
ــى أنهــا مصممــة باألســاس لمســاعدة القــوات  أفغانســتان عل

المحليــة علــى القتــال بنفســها.
وقــال مســؤول غربــي كبيــر رفــض ذكــر اســمه »قواعــد 
االشــتباك محاصــرة بيــن فكــي الغمــوض السياســي بشــأن 
ــن هــو  ــة م ــي العواصــم الغربي ــاك ف ــدو أن هن ــة.. ال يب المهم
مســتعد لالعتــراف بــأن أفغانســتان منطقــة حــرب تــزداد 
ســوًء.. وأن قواتهــم مازالــت تشــتبك فــي معــارك بصــورة 

يوميــة«.
وحتــى نهايــة 2014م عندمــا انتهــى دورهــا القتالــي رســمياً، 
ــتان  ــي أفغانس ــي ف ــف األطلس ــة لحل ــوات التابع ــدد الق ــغ ع بل
أكثــر مــن 130 ألــف جنــدي أغلبهــم مــن األمريكيين وال يشــكل 

وجــود الحلــف الحالــي إال نســبة ضئيلــة مــن هــذا الحجــم".

األمريكيــة:  المجــالت  إحــدى  تضيــف  الصــدد  هــذا  وفــي 
"مخطــئ مــن يظــن أن القــوة العســكرية األميركيــة قــادرة 
علــى إحــراز انتصــارات فــي كل أزمــة أو دولــة أو ســاحة 
ــي  ــا باحــث أميرك ــا يصفه ــم اإلســتراتيجية -كم ــال. فالهزائ قت
ــم  ــاج تراك ــون نت ــا تك ــاً م ــك- غالب ــة نيوزوي ــال بمجل ــي مق ف

تكتيكيــة". "إخفاقــات 
وحــدد الباحــث مــارك مويــار فــي مقالــه عــدة أخطــاء واضحــة 
ــاء تدخلهــا فــي عــدد مــن  ــات المتحــدة أثن وقعــت فيهــا الوالي
الــدول منــذ العــام 2001م تعكــس مــدى العجــز األميركــي فــي 
تحويــل النجاحــات التكتيكيــة إلــى انتصــارات إســتراتيجية. 
وفــي كل حالــة كان الخطــأ نتيجــة مباشــرة لقــرارات رئاســية 
تلــك  بعــض  إن  بــل  اإلســتراتيجية،  أو  بالسياســة  تتعلــق 
القــرارات جــاءت متناقضــة تناقضــا مباشــرا مــع نصائــح 

ــش. الجي
ومــع ذلــك فــإن الجيــش يمكــن أن يكــون مســؤوالً عــن بعــض 
"مكافحــة  بأســاليب  كجهلــه  المهمــة  التكتيكيــة  األخطــاء 
التمــرد" فــي أوائــل ســنوات حــرب العــراق. بيــد أن الجيــش 
ــة  ــح مشــاكله التكتيكي ــن تصحي ــة المطــاف م ــي نهاي ــن ف تمّك

ــب. ــول الكات ــا يق ــرة، كم الكبي
ورأى مويــار أن مــا ســماه "عــدم الكفــاءة" المتمثــل فــي 
ســوء التقديــر وغيــاب التنظيــم ســاهم بشــكل كبيــر فــي ارتكاب 
إدارتــي الرئيســين جــورج دبليــو بــوش وبــاراك أوبامــا تلــك 

األخطــاء.
ومــن أبــرز األخطــاء التــي تناولهــا الكاتــب فــي مقالــه الثقــة 
الزائــدة فــي قــدرة الواليــات المتحــدة علــى إحــداث تحــول 
ديمقراطــي فــي األنظمــة الحاكمــة فــي الــدول التي تدخلــت فيها 
عســكرياً. فالرئيــس بــوش ومستشــاروه ظنــوا أن بمقدورهــم 
تحويــل الحكومــات المعاديــة ألميــركا فــي العــراق وأفغانســتان 
إلــى أنظمــة ديمقراطيــة قــادرة علــى صــون األوضــاع الداخليــة 

وكبــح جمــاح "المتطرفيــن" بنفســها.
"مــن بيــن األخطــاء الســبعة التــي ارتكبهــا الجيــش األميركــي 
اعتمــاده المفــرط علــى الضربــات الجويــة الجراحية باســتخدام 
الطائــرات المســيَّرة فــي حروبــه فــي أفغانســتان واليمــن وضــد 

تنظيمــي القاعــدة والدولــة اإلســالمية"
ــا  ــي حققته ــة الت ــات اإلســتراتيجية اآلني ــد تبخــرت النجاح وق
بالتحــول  يتعلــق  فيمــا  والعــراق  أفغانســتان  فــي  أميــركا 
الديمقراطــي، إذ أخفقــت الحكومــات الديمقراطيــة الجديــدة 
هنــاك فــي إطــالق عمليــات عســكرية وسياســية يتطلبهــا 

البلديــن". فــي  االســتقرار 
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أجرى الحوار: خالد بستي

■ الصمود: َهْل لنا أْن نتعّرف عليك؟ 
ــِة ّصــدر،  ــكّل َرحاب األخ المجاهــد: نعــْم: ب
أخــي العزيــز يعرفنــي اإلخــوة المجاهديــن 
باســم )حكيمــي( وأنــا مــن ســّكان هلمنــد، 
ــدان  ــي مي ــة، واآلن ف ــة مارج ــن مديريّ م

الجهــاد. 

أرض  َدخلــَت  متــى  منــذ  الصمــود:   ■
الجهــاد؟ 

األخ المجاهــد: ســاهمُت بفضــل هللا عــّز 
قبــل  المبــارك  العمــل  هــذا  فــي  وجــّل، 
وفّقنــي هللا  اآلن  حتّــى  عشــر ســنوات، 
أرض  إلــى  ســنة  ُكّل  للدخــول  تعالــى 
ــة اَو  ــة ثالث ــي ُكّل نوب ــث ف ــاد، وأمك الجه
ــي ســاحة  ــاء ف ــع األصدق ــة أشــهر م أربع

الجهــاد. 

مـــع مـــجــاهــــد
فــي أرض الجهاد

دردشة

من خنادق القتال
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■ الصمود: ماهي أحاسيسك في هذا العمل المبارك؟ 
ــي ُوســعي أن  ــس فِ ــٍم، ولي ــرٍح عظي ــد: أحــسُّ بف األخ المجاه
أعبــر عــن األحاِســيس الّتــي تتزاحــم فــي قلبــي وخيالــي، ألّن 
ــن  ــام المجاهدي ــال: إم ــاد، وق ــق الجه ــو طري ــق ه ــذا الطّري ه
صلـّـى هللا عليــه وســلّم فيــه: )لــَوِددتُّ أْن أقتــَل فــي ســبيل هللا، 
ــل(،  ــمَّ أقت ــٰي ثُ ــمَّ أْح ــل، ثُ ــمَّ أقت ــمَّ أحــٰي ثُ ــل، ثُ ــمَّ أقت ــٰي ثُ ــمَّ أْح ثُ
وقــال: )لََغــْدَوةٌ فــي ســبيل هللا أو روحــةٌ خيــر مــن الّدنيــا ومــا 
فيهــا( ألّن الجهــاد هــو ســرُّ حيــاِة الضميــر اإلنســانّي، ويقظــة 
الشــعور والوجــداِن، وضامــٌن لِســعادة البشــريّة، ويعيــد لألّمــة 

ــذي بــّدده األعــداء.  اإلســالميّة عّزهــا الّ

■ الصمود: لماذا اخترت هذا الطّريق؟ وما ِهي أهدفك؟ 
هللا  ِرضــى  أِلنــاُل  الــّدرب  هــذا  اختــرت  المجاهــد:  األخ 
عــّز وجــّل، أِلنّــه أمــر المســلمين بجهــاد أعــداء اإلســالم 
والمســلمين، وقــال: )وقاتلــوا فــي ســبيل هللا الّذيــن يقاتلونكــم( 
ــاء  ــال والنّس ــن الّرج ــتضعفين، م ــوق المس ــن حق ــع ع وألداف
والِولــدان، الذيــن أهينــت كرامتهــم، وضاعــت حقوقهــم تحــت 
أقــدام المحتلّيــن، كمــا قــال هللا عــّز وجــّل: )ومالكــم ال تقاتلــون 
فــي ســبيل هللا والمســتضعفين مــن الّرجــال والنّســاء والولــدان 
ــا أخرجنــا مــن هــذِه القريــة الظّالــم أهلهــا  الّذيــن يقولــون ربّن
ــراً(.  ــك نصي ــا مــن لّدن ــاً واجعــل لّن ــك وليّ ــا مــن لّدن واجعــل لّن

)النســاء:۷۵(. 

■ الصمود: صف لنا ذكرياتك في أرض الجهاد؟
األخ المجاهــد: بــدأْت عمليــة كبيــرة قبــل ســّت ســنواٍت، باســم 
عمليـّـة الخنجــر، مــن قِبـَـل اَفــواج النيتــو عٰلــى مديريـّـة مارجه، 
ولعلـّـك ســمعت هــذا الخبــر، فــي تلــك المعركــة خســرْت أفــواج 
ــة  ــى دبّاب ــم عل ــر لغ ــا انفج ــوٍم م ــي ي ــا خســرْت، وف ــو م النيت
أمريكيــة قــرب بيتنــا، وبعــد ّذهــاب أولئــك المجرميــن، وجــْدتُّ 
ــاً،  ــذاًء أمريكيّ ــه ح ــي قدم ــراً ف ــذاً أحم ــا، فَِخ ــة بيتن ــي حديق ف
يــأكل الــكالب هــذا الفَِخــَذ، ويُجّرونــه فيمــا بينهــم، فحمــدتُّ هللا 
ــد  ــي أن ق ــك ياربّ ــد ل ــُت: الحم ــن وقل ــي ذاك الحي عــّز وجــّل ف

مــألت بطــون كالب األفغــان بلحــوم جنــود أمريــكا. 

■ الصمود: ماهي أحاسيس عاّمة النّاس حول األمن؟ 
راحــة  بــكّل  يعيشــون  النــاس  عاّمــة  اِّن  المجاهــد:  األخ 
اإلمــارة  مناطــق  فــي  مكســب  أهــّم  مــن  ألّن  وطمانينــة، 
اإلســالميّة األمــن والّســالمة، حتّــى أن األعــداء يعترفــون 
بذالــك، والحمــد هلل عٰلــى هــذا. أّمــا المناطــق الّتــي تحــت 
ــاً وقائــع الّســرقة، واختطــاف  ســيطرة الحكومــة فتســمع يوميّ
الُولــداِن والّرجــاِل أِلجــل األمــوال، كمــا يعــرف ُكّل واحــد مــن 

عاّمــة النّــاس. 

■ الصمــود: هــل لــك أن تخبرنــا عــن تســيير المجاهديــن 
ــة.  ــة القضائي ــن الناحي ــاس م ــور الن ألم

األخ المجاهــد: ُعيّــن القضــاة مــن قبــل اإلمــارة اإلســالميّة 

ــا  ــلِّ قضاي ــون بح ــاء يقوم ــؤالء العلم ــٍة، ٰه ــٍن مختلف ــي أماك ف
ــن أو  ــي يومي ــّراء ف ــج شــريعة الغ ــَب منه ــاس َحْس ــة النّ عاّم
ــاس مــن المناطــق  ــام، وبســبب ذاك العــدل؛ يأتــي النّ ثالثــة أيّ
الّتــي تقــع تحــت ســيطرة الحكومــة لِحــّل القضايــا والمشــاكل، 
ــرّدد  ــاك تت ــون أّن هن ــة، ويقول ــم الحكوم ويشــكون مــن محاك
المّدعــي والمّدعــٰى عليــه علــى المحكمــة قُــراب ســنةً أو 
ســنتين، ورغــم هــذا التــرّدد والتَّْعــِب ال تُحــّل قضيتهــم إاّل 

ــوة.  ــال والّرش بالم

■ الصمــود: هــِل مديريـّـة مارجــة تقــع تحــت ســيطرة اإلمــارة 
اإلســالميّة تماماً؟ 

األخ المجاهــد: نعــم والحمــد هلل، مــا عــدا عمــارة خاصــة 
يتواجــد فيهــا جنــود األعــداء. 

ــدان  ــي مي ــم ف ــف يقضــي المجاهــدون أيامه ــود: كي ■ الصم
ــم؟  ــي احتياجاته ــاد؟ وماه الجه

األخ المجاهــد: إّن مجاهــدّي اإلمــارة اإلســالميّة يعيشــون 
فــي ظــروف قاســيٍة وَعِصْيبَــٍة، وهــم بأَمــسِّ الحاّجــة إلــى 
اإلمكانيــات الماليـّـة، أِلنّهــم يواجهــون ضغوطــاً شــديدةً فــى هذا 
المجــال، فيجــب علــى جميــع أصحــاب الثــروة مــن أبنــاء األّمــة 
اإلســالميّة أن ينفقــوا أموالهــم فــي ســبيل إعــالء كلمــة هللا عــّز 
وجــّل ونصــر ِدْينـِـه، وأمــر هللا عــّز وجــّل المســلمين فــي محكــم 
تنزيلــه فقــال: )يــا أيّهــا الّذيــن آمنــوا َهــْل أُدلّكــم علــى تجــارٍة 
تنجيكــم مــن عــذاٍب أليــٍم تُْؤِمنــون بــاهلل ورســوله وتجاهــدون 
ــم  ــم إن كنت ــر لّك ــم خي ــم وأنفســكم ذالك ــي ســبيل هللا بأموالك ف

ــف: ۱۱-۱۰(.  ــون(. )الص تعلم
ــَز  ــْن َجهَّ ــه وســلّم: )َم ــى هللا علي ــن صلّ ــام المجاهدي ــال إم وق
غازيــا فــي ســبيل هللا فقــد غــزا، ومــن خلــف غازيــاً فــي أهلــه 
فقــد غــزا( فعلــى المســلمين أن يحّســوا مســؤوليتهم فــي 
هــذا المجــال، وأن ينصــروا الجهــاد بأموالهــم وأن يُســاعدوا 

ــن.  ــم المجاهدي إخوانه

■ الصمود: ماهي رسالتك لّشباب األّمة اإلسالميّة؟ 
األخ المجاهــد: أقــول لشــباب األّمــة اإلســالميّة: أيّهــا اإلخــوة 
ــى  ــابقين إل ــن الّس ــوا م ــة، وكون ــذِه الفريض ــأداء ه ــوا ب قوم
ــكّل  ــة والكســل، وقومــوا ب أرض الجهــاد، ومّزقــوا رداء الغفل
شــجاعة وبســالة ضــّد الكفــر واإللحــاد، واجعلــوا أنفســكم 
مصــداق قــول هللا عــّز وجــّل )إنفــروا خفافــاً وثقــاالً وجاهــدوا 
ــم  ــم إن كنت ــر لك ــم خي ــي ســبيل هللا ذالك ــم وأنفســكم ف بأموالك

تعلمــون(. )التوبــة:۴۱(. 

■ الصمــود: أخــي العزيــز، جــزاك هللا خيــراً، وبــارك هللا فــي 
حياتكــم. 

األخ المجاهد: شكراً ولكم ِمْثلُه.
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من نتائج االحتالل:

ظاهرة اختطاف األطفال

بقلم: أبو محمد أمين

وصلــت األوضــاع األمنيــة المتوتــرة فــي أفغانســتان فــي 
اآلونــة األخيــرة إلــى مرحلــة خطيــرة مهلكــة. إن إلغــاء إقامــة 
ــدود الشــرعية والقصــاص وانتشــار الرشــاوى وإفســاح  الح
ــة  ــّرأ اللصــوص والقتل ــال، ج ــدرة والم ــاب الق ــال ألصح المج
ــی الســرقة والقتــل واالختطــاف والتعــدي  ــاع الطــرق عل وقطّ

ــوق الشــعب. ــى حق عل
ــاف  ــة اختط ــت قضي ــد، كان ــام الجدي ــم النظ ــورة حك ــي باك وف
األطفــال بســيطة وعاديــة، ألن مثلهــا يحــدث فــي جميــع البــالد 
اإلســالمية التــي أُلغيــت فيهــا الحــدود اإللهيــة التــي فيهــا 
حيــاة لإلنســانية. ولكــن القضيــة تعقــدت وازدادت خطــورة 
بعدمــا تنامــت ظاهــرة االختطــاف فــي بعــض الواليــات، تجــّرأ 
المختطفيــن فيهــا علــی قتــل األطفــال بشــكل مفجــع مؤلــم يندی 
ــدأ  ــر األســلوب وب ــت تغيّ ــن اإلنســانية. وبمــرور الوق ــه جبي ل
المختطفــون بقتــل الصغــار والكبــار بأبشــع الطــرق، حتــى 
اســتحضر اإلنســان معهــا عصــر الجاهليــة وحوادثهــا المؤلمــة 
مــن وأد البنــات والمظالــم التــي تعودهــا الطبــع اإلنســاني 

ــم وأشــد. ــت آل ــات كان ــذاك. وإن فجاعــة هــذه االختطاف آن
إن التاريــخ األفغانــي فــي عمــره الطويــل لــم يســجل لنــا ولــو 
نموذجــاً مــن هــذه التصرفــات الجاهليــة وغيــر اإلنســانية، بــل 
ــي  ــش ف ــي يعي ــك، كان المجتمــع األفغان ــى العكــس مــن ذل عل

جــو مــن العطــف والرحمــة والعنايــة البالغــة بالطفــل.
فمالــذي حــدث حتــى تغيــرت طبائــع بعــض األفغــان إلــی 
ــل  ــر ب ــون الصغي ــاً قاســية، ال يرحم ــون قلوب ــن يملك موجودي
ــياً؟! ــاً قاس ــا ضرب ــل يضربونه ــاء ب ــم النس ــه، وال يرح يئدون
أقبلــت فئــة مــن الشــباب األفغانــي علــی الفســق  ولمــاذا 
أليــس هــؤالء  والفجــور والتعــدي علــى حيــاة اآلخريــن؟ 
هــم أحفــاد األبطــال الذيــن اسشــهدوا فــي ســبيل الدفــاع عــن 
المظلوميــن، والذيــن اقتلعــوا جــذور المحتليــن مــن البلــد 
وأعــادوا إلــی البلــد األمــن وجعلــوه بيتــاً آمنــا لــكل طفــل 

وشــيخ وامــرأة؟

وقبــل أن نخــوض فــي بيــان العوامــل الرئيســية التــي أدت 
الضــوء  ســنلقي  الوحشــية،  االختطــاف  جرائــم  لتصاعــد 
ــات ليتضــح األمــر  ــی  بعــض حــوادث االختطاف ــي عل ــا يل فيم

وخطورتــه:
ــاوز  ــر ال يتج ــل صغي ــف طف ــات، اختُِط ــدی الوالي ــي إح 1 - ف
عمــره الســتة ســنوات، فذهــب المختطفــون بالطفــل إلــی مــكان 
مجهــول، وبعــد مــدة، عــرف الطفل أحــد المختطفين ونــاداه: يا 
عــم، أنقذنــي مــن براثــن هــؤالء فإنهــم قــد اختطفونــي، أنقذنــي 

نــي  عد أ و
أبــي  إلــی 
 . مــي أ و

ــد ســماع  ه وعن هــذ
المؤلمــة  الطفــل الكلمــة  مــن 
غلبــت  ة المعصــوم،  شــقو

الوحــوش  ــم هــؤالء  ــت عليه وغلب
بقتلــه  فبــادروا  بأفجــع األســاليب. حيــث الحيوانيــة 

ــت،  ــم يم ــذا فل ــم ه ــرروا عمله ــم ك ــت، ث ــم يم شــنقوه أوالً فل
ــاذورات.  ــر للق ــي بئ ــوه ف ــم ألق ــاً ث ــوه خنق ــر قتل ــي األخي وف
ــد  ــی أح ــض عل ــي القب ــا ألق ــاً. ولم ــاك حين ــده هن ــي جس وبق
ــوم  ــهيد المعص ــل الش ــد الطف ــی جس ــروا عل ــن، عث المختطفي
ثريــاً.  كان  أبــاه  أن  غيــر  جرمــاً  يرتكــب  لــم  الــذي 
2 - وفــي نفــس الواليــة، اختُطــف شــاب مؤمــن رزقــه هللا 
ــي  ــد األمن ــن القائ ــاز م ــوال بإيع ــن األم ــراً م ــاً واف ــی حظ تعال
التابــع للحكومــة العميلــة لمنطقــه نائيــة، فراجــع أوليــاؤه 
رجــال الدولــة العميلــة مــراراً وتكــراراً، ولكنهــم لــم يحصلــوا 
علــی جــواب شــاٍف. لذلــك بــدؤوا بتحقيقــات ميدانيــة فــي 
جميــع المناطــق التــي يظنــون أنــه موجــود بهــا، وبحثــوا 
ــث  ــد بح ــدن. وبع ــری والم ــال والق ــوف والجب ــي الكه ــه ف عن
طويــل وجــدوا أن القائــد األمنــي هــو الــذي اختطفــه. عنــد ذلــك 
ضغــط األوليــاء علــی الحكومــة وهددوهــا بمظاهــرات واســعة 
ــة  ــذه الجريم ــرين له ــی المباش ــض عل ــاء القب ــم إلق ــم يت إذا ل
النكــراء. فأجبــرت الحكومــة علــی إلقــاء القبــض علــى بعــض 
المجرميــن وإيداعهــم فــي الســجن. ولمــا يئـِـس أوليــاء الشــاب 
المؤمــن مــن الحكومــة العميلــة التــي كانــت تســّوف وتعدهــم 
كذبــا وزوراً. عنــد ذلــك لجــؤوا لإلمــارة اإلســالمية فلــم تمــض 
مــدة طويلــة إال وعثــرت اإلمــارة علــی أحــد المختطفيــن، وقــد 
ــكان  ــرف بالم ــي، واعت ــد األمن ــرف صراحــة بتدخــل القائ اعت
الــذي ُدفــن الشــاب الشــهيد فيــه، فقــام األوليــاء بحفــر األرض 
ــن  ــدود اليدي ــهيداً مش ــم ش ــدوا ابنه ــة، فوج ــة نائي ــي منطق ف
واألرجــل وفــي جنبــه وســادة. واعتــرف المجــرم أنهــم أنزلــوا 
الشــهيد فــي بئــر عميــق وأعطــوه وســادة ليســتريح فيــه، ثــم 
بــدؤوا بإلقــاء البراميــل علــی رأســه، ثــم ألقــوا التــراب عليــه، 

وهــو حــي يتنفــس. 
وهللا إنهــا جريمــة تقشــعر منهــا جلــود الذيــن الزال فيهــم بقيــة 
مــن الشــعور واإلنســانية. وممــا يثيــر العجــب أن اإلمــارة 
ــن أن  ــي حي ــه، ف ــوض علي ــت المجــرم المقب اإلســالمية أعدم
ــن المباشــرين إرضــاًء لســادتهم  ــم تعــدم المجرمي الحكومــة ل

مجلة الصمود  -  العدد 123    |    رمضان 1437هـ  -  يونيو 2016م 32|



المحتليــن، ووفــروا لهــم جميــع وســائل الرفاهيــة فــي الســجن.  
ــث  ــول حي ــي كاب 3 - وهــذه قصــة اختطــاف  أباســين زازي ف
ــم  ــا ل ــوه، بعدم ــم قتل ــه، ث ــع بنان ــة بقط ــون بداي ــام المختطف ق

ــوه. ــذي طلب ــغ ال ــوه المبل يســلم أب
ــاً  ــدث يومي ــي تح ــات الت ــات االختطاف ــن مئ ــات م ــا مقتطف إنه
فــي أفغانســتان. والشــعب المســكين يســتنكر ويشــجب، ولكــن 

ــه. ــة تســمع صوت ــاك آذان صاغي ليســت هن

وبعــد هــذا نتســاءل: ماهــي العوامــل واألســباب التــي مهــدت 
ــن  ــن م ــلبت األم ــي س ــة الت ــال الجاهلي ــذه األعم ــق له الطري

ــعب؟ الش
ــل واألســباب  ــن أن نلخــص العوام ــي المتواضــع يمك ــي رأي ف

ــة: فــي النقــاط التالي

األول: إلغاء الحدود اإلسالمية: 
ال شــك أن للحــدود اإلســالمية رعبــاً رادعــاً يمنــع اإلنســان مــن 

ارتــكاب الجــرم والتعــدي علــى حقــوق اآلخرين. 
واألمــن الشــامل والطمأنينــة التــي عّمــت أفغانســتان إبــان 
ــة تطبيــق الحــدود  حكــم اإلمــارة اإلســالمية، ماهــي إال حصيل
اإللهيــة. فجــاء المحتلــون وألغــوا جميــع الحــدود والقصــاص 
ــي  ــة الت ــن الغربي ــوا القواني ــاس، وطبق ــاة للن ــا حي ــي فيه الت
فيهــا رضــی للشــيطان. وهاهــي القوانيــن الغربيــة أخفقــت فــي 
إرســاء قواعــد األمــن فــي بالدهــم، فكيــف تحقــق األمــن فــي 

ــا؟ بالدن
إن تعطيــل إقامــة الحــدود الشــرعية علــى المجرميــن جــّرأ 
اللصــوص والمتعطشــين لدمــاء اإلنســانية أن يرتكبــوا أبشــع 
فــي  الشــعب. ومــن عــاش  بدمــاء  يلعبــوا  المجــازر، وأن 
ــب كل  ــا يرتك ــارق فيه ــه أن الس ــأم عيني ــری ب ــتان، ي أفغانس
ــة، إال  ــل الحكوم ــن قب ــك م ــی ذل ــب عل ــث وال يعاق ــل خبي عم
ــن أن  ــه يمك ــة، فإن ــة مالي ــه مكن ــت لدي ــكين ليس ــارق مس س

ــنة.  ــجن س ــي الس ــی ف يبق

الثاني: الفقر وضعف اإليمان: 
مــن المعلــوم أن األكثريــة والغالبيــة مــن الشــعب األفغانــي 

يعيــش تحــت مخالــب الفقــر الشــديد. ومــن حكمــة النبــي 
المصطفــی صلــی هللا عليــه وســلم قولــه: "كاد الفقــر أن يكــون 
ــب  ــا يرتك ــان فربم ــف اإليم ــر وضع ــب الفق ــراً" أي إذا غل كف
ــر  ــة توفي ــة العميل ــتطع الدول ــم تس ــر. ل ــر الكف ــان الفقي اإلنس
ــد  ــك تزي ــب ذل ــى جان ــدة للشــعب، وإل العمــل والمشــاغل المفي

ــر الشــعب. ــي تكســر ظه ــة الت ــرض الرســوم المالي ــي ف ف
قــال أحمــد ذكــي، مســؤول إحــدی الجمعيــات االجتماعيــة فــي 
ــم. وإذا  أفغانســتان: إن أفغانســتان مــن أفقــر البــالد فــي العال
ــي  ــار ســيئة ف ــی آث ــؤدي إل ــا، فســوف ت ــة به ــن الدول ــم تعت ل
البلــد. وأضــاف ذكــي: وحاليــا يوجــد فــي أفغانســتان  11.59 
مليــون شــخص يبحثــون عــن العمــل، ومــن هــذا العــدد الضخــم 

يشــتغل 8.11 مليــون شــخص. ]وكالــة صــدای أفغــان[
وقالــت شــفيقة ســائس، مــن الناشــطات االجتماعيــات: 75 
بالمائــة مــن الشــعب األفغانــي أصيــب بهســتريا روحيــة نتيجــة 
لعــدم تواجــد أشــغال مفيــدة فــي البلــد. وهــذا تســبب فــي إقبــال 

أكثرهــم علــى المخــدرات.
ــكاب  ــی ارت ــان إل ــاء اإليم ــر المنســي ســاق ضعف ــذا الفق   وه

ــاء. ــة الدم ــاف وإراق ــة االختط جريم

الثالث: مشاركة رجال الدولة:
إن االختطافــات األخيــرة فــي بعــض الواليــات حدثــت بمشــاركة 
مــن رجــال الحكومــة فيهــا، وهــذه المشــاركة تــارة تكــون 
مباشــرة وتــارة تكــون غيــر مباشــرة. ففــي المناطــق النائيــة 
يقــوم بعــض رجــال الشــرطة بأســر األفــراد واختطافهــم. وفــي 

المــدن يكــون التدخــل غيــر مباشــر بحمايــة المختطفيــن.

ــد؛  ــاع الثــروات مــن البل لقــد أدت جرائــم االختطــاف إلــى ضي
ــد. والمتضــرر  ــد البل ــی صعي ــاً عل ــری كســاداً اقتصادي ــك ن لذل

مــن هــذه األزمــة األمنيــة هــم عامــة النــاس.
ولكن ما هو الحل لكي نرفع هذه األزمة؟ 

إن العنايــة بالعوامــل الثالثــة الســابقة تضمــن لنــا األمــن، 
ــي  ــع المفاســد الت ــم، وجمي ــذه الجرائ ــل ه ــى مث والقضــاء عل

ــتان.  ــا أفغانس ــي منه تعان
والحول والقوة إال باهلل.

الطفل المخطوف اباسين رحمه هللا
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وكأني أرى نصرًا عظيمًا
يلوح في رمضان!

بقلم: أبو صالح

قــد أطــّل علينــا شــهر كريــم، شــهر مبــارك، شــهر الخيــر 
ويبّجلونــه  المســلمون  يحبــه  شــهٌر  واإلحســان،  والبركــة 
األجــر  فيعظــم  لياليــه،  وقيــام  نهــاره  بصيــام  ويكرمونــه 
ــال المســلمين  ــذا ح ــإذا كان ه ــة، ف ــاً مضاعف ــواب أضعاف والث
عمومــاً فكيــف بالمجاهديــن الذيــن يكابــدون الصعــاب فــي 
طريقهــم، ويقاتلــون األعــداء فــي الحــّر الشــديد، حيــث ينهكهــم 
الظمــأ، وطــول النّهــار أمــام عــدّو اليعــرف اإلســالم وال الديــن 

وال القــرآن والســنة.
ومــن هنــا نــرى بــأّن المجاهــد الصائــم الصابــر المحتســب لّمــا 
ــة  ــه وإقام ــن إطاعت ــى م ــبحانه وتعال ــره هللا س ــا أم ــوم بم يق
ــي  ــك يضحــي بالغال شــرعه وإجــراء حــدوده، وفــي ســبيل ذل

ــل النجــاح والنّصــر. والنفيــس، محــاٌل أن ال يوشــح بإكلي
ــرون  ــة الق ــالم طيل ــخ اإلس ــى تاري ــٍر عل ــوٍء عاب ــاء ض وبإلق
الماضيــة، نــرى المجاهديــن انتصــروا فــي كثيــر مــن المعــارك 
والغــزوات انتصــاراً باهــراً، وفتحــوا كثيــراً مــن المــدن والقالع 
المنيعــة بمعــارك حاســمة. وفيمــا يلــي نشــير إلــى بعــض هــذه 
االنتصــارات الرمضانيــة حتــى يســتغل المجاهــد المكافــح هــذه 

األيــام المباركــة ويحقــق فتوحــات تثلــج صــدور المؤمنيــن.

1 - فتح الفتوح:
ــذي  ــا ال ــش عهده ــت قري ــث نقض ــة. حي ــح مك ــه فت ــي ب ونعن
ــة  ــه وســلم فــي الحديبي ــه مــع رســول هللا صلــى هللا علي قطعت
وأمــدت بنــي بكــر بالمــال والســالح واشــتركت معهــا فــي 
منهــم  وقتلــوا  المســلمين-  -حليفــة  علــى خزاعــة  الغــارة 
عشــرين رجــالً. فتهيــأ رســول هللا للفتــح األعظــم، وطلــب 
مــن أصحابــه أن يجهــزوا أنفســهم للخــروج دون أن يخبرهــم 
عــن وجهتهــم. واســتطاعوا إحبــاط محاولــة كانــت تجــري 
إلبــالغ قريــش، وكان هدفــه صلــى هللا عليــه وســلم أن يفاجــئ 
ــة  ــلمون دون إراق ــة، ويستس ــتطيعون مقاوم ــال يس ــوم، ف الق
الدمــاء. وانطلقــوا للجهــاد فــي العاشــر مــن رمضــان مــن العــام 
الثامــن للهجــرة. وانضــم الكثيــر مــن القبائــل المســلمة للجيــش 
ــل،  ــغ عــدد المســلمين عشــرة آالف مقات ــى بل اإلســالمي، حت
ــم،  ــم بقدومه ــم تعل ــر ول ــي األم ــاور ف ــت تتش ــش مازال وقري
ــا  ــن. وعف ــة فاتحي ــوش مك ــت الجي ــو ســفيان ودخل وأســلم أب
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم عــن قريش بقوله المشــهور 
"اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء" ودخــل البيــت الحــرام فطّهــره مــن 

ــه. ــاس في ــى بالن ــه وصل ــأّذن فوق ــالالً ف ــام، وأمــر ب األصن

2 - موقعة البويب:
وفــي عهــد الخليفــة العــادل عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه 
وفــي العــام الثالــث عشــر للهجــرة كانــت موقعــة الجســر التــي 
استشــهد فيهــا القائــد أبــو عبيــد فــي العــراق مــع قرابــة أربعــة 
آالف مقاتــل مســلم فــي قتالهــم ضــد الفــرس، أمــام جيــش كبيــر 
ــة  ــن حارث ــى ب ــر المثنّ ــل عم ــة. فأرس ــة الضخم ــزود بالفيل م
ــن  ــان م ــهر رمض ــي ش ــذا ف ــر وكان ه ــش آخ ــى رأس جي عل
ــب  ــمى البوي ــكان يس ــد م ــان عن ــى الجيش ــه. والتق ــام نفس الع
قــرب الكوفــة وكان يفصــل الجيشــين نهــر، فشــدد المثنّــى 
علــى جنــوده ليفطــروا فافطــروا؛ حيــث يرخــص للمقاتــل فــي 
ذلــك. وطلــب مــن الفــرس أن يعبــروا النهــر فعبــروا واحتــدم 
القتــال وحمــل بنفســه علــى قائــد الفــرس مهــران؛ حتــى أزالــه 
ــدأ الفــرس فــي الهــروب، ولحقهــم  عــن موضعــه، وعندهــا ب
المســلمون فأعملــوا فيهــم الســيوف حتــى مــات منهــم قرابــة 
المائــة ألــف مــا بيــن قتيــل وغريــق، وغنــم المســلمون أمــواالً 
ــت  ــى بالبشــارة لعمــر بــن الخطــاب. وأذلّ كثيــرة، وبعــث المثنّ
ــن المســلمون بعدهــا مــن  ــاب الفــرس وتمّك ــة رق هــذه الواقع

الغــارات والغــزوات مــا بيــن نهــري دجلــة والفــرات.

3 - فتح األندلس:
ــر  ــن مــروان، عب ــك ب ــد المل ــة األمــوي عب ــي عهــد الخليف وف
طــارق بــن زيــاد إلــى األندلــس، ودارت معركــة، وســيطر 
طــارق علــى جبــل هنــاك اتخــذه جســًرا للتوغــل فــي قلــب 

أِســبانيا.
ولمــا شــعر ملــك أِســبانيا بخطورة الموقف، حشــد جنــوده وقام 
ــل  ــف مقات ــة أل ــى مائ بالزحــف بجيــش ضخــم يصــل عــدده إل
لمالقــاة المســلمين. فاســتغاث طــارق بموســى بــن نصيــر الذي 
أرســل لــه خمســة آالف مقاتــل مــن مســلمين بالمــؤن والعتــاد. 
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والتقــى الجيشــان فــي موقعــة كبــرى فــي آخــر رمضــان ســنة 
ــة  ــام متواصل ــة أي ــة ثماني ثمــان وتســعين. واســتمرت المعرك
ثمانيــة أضعــاف جيــش  مــن  أكثــر  األســبان  وكان جيــش 
المســلمين، وكان الصــوم بركــة علــى المســلمين فصبــروا 
علــى القتــال حتــى هزمــوا عدوهــم هزيمــة ســاحقة، وامتــألت 
ســاحة المعركــة بقتالهــم، والذ الناجــون بالفــرار ليبلِّغــوا بقيــة 
ــد انتهــى. واســتمر  ــأن عصرهــم ق ــوك وأمــراء األســبان ب مل

الحكــم اإلســالمي باألندلــس قرابــة ثمانيــة قــرون.

4 - عين جالوت:
إن مــن أعظــم مــا نــزل باألمــة مــن بــالء ومحنــة مــا كان علــى 
ــراق  ــل الع ــى أه ــا عل ــالء صبً ــوا الب ــن صبّ ــار الذي ــدي التت أي
والشــام مــن قتــل وتشــريد وإحــراق للمكتبــات والمســاجد. ثــم 
أرســل قائدهــم الظالــم هوالكــو رســالة شــديدة اللهجــة لســيف 
ــًرا لــه بمــا فعــل بأهــل العــراق، طالبــاً  الديــن قطــز بمصــر مذكَّ
منــه التســليم بــال قيــد وال شــرط، وذلــك فــي زمــن المســتعصم 
بــاهلل. فرفــض قطــز رحمــه هللا وبــدأ بتكويــن جيــش قــوي 
ــن رمضــان  ــي الخامــس والعشــرين م ــاء ف ــت اللق ــان وق وح
ــي  ــلمون ف ــتمات المس ــان واس ــى الجمع ــنة 658 هـــ والتق س
الدفــاع عــن أرضهــم ودينهــم، واســتحضروا روح آبائهــم 
ــوا  ــاه" فأوقع ــز "وا إسالمــ ــرخ قط ــن وص ــهداء الخالدي الش
بالتتــار شــر هزيمــة ألول مــرة فــي التاريــخ، وطاردهــم قطــز 

ــب هللا النصــر للمســلمين. ــرس وكت ــه الظاهــر بيب ومع

5 - فتح عمورية سنة 223هـ:
بــالد  فــي  الــروم  ملــك  ميخائيــل"  بــن  "تيوفيــل  طمــع 
المســلمين، خاصــة عندمــا علــم أن جنــود المســلمين جميعهــم 
ــود،  ــئ الجن ــذ يعب ــم. فأخ ــون فتوحاته ــان يواصل ــي أذربيج ف
وخــرج قائــًدا علــى مائــة ألــف مــن الــروم لقتــال المســلمين، 
ــيوخ،  ــال والش ــل األطف ــرة"، فقت ــن "زبط ــى حص ــل إل فوص
وخــّرب البــالد، وأســر النســاء وســباهن، وانتهــك أعراضهــن 
ــده مــن المســلمين.  ــكل مــن وقــع فــي ي ــل ب وحرماتهــن، ومثّ
وكان مــن ضمــن النســاء امــرأة اقتادهــا جنــود الــروم لألســر، 

ــاه". ــت: "وا معتصم ــرأة، وقال ــذه الم ــت ه فصرخ
المســلمين  خليفــة  "المعتصــم"  إلــى  الخبــر  وصــل  فلمــا 
وقــال:  هلل،  والغضــب  الحميــة  وأخذتــه  غضبًــا،  استشــاط 
"لبيــك". وأخــذ فــي االســتعداد، وجمــع الجنــود، وأعــّد العــدة، 
ــم  ــدة المســلمين، وعســكر به ــش لنج ــى رأس جي وخــرج عل
فــي غربــي نهــر دجلــة، وبعــث "المعتصــم" عجيــف بــن عنبــة 
وعمــراً الفرغانــي لنجــدة أهــل زبطــرة. فوجــدا أن الــروم 
كانــوا قــد رحلــوا عنهــا بعــد الفواحــش الكثيــرة التــي ارتكبوهــا 
بأهلهــا. ولكــن المعتصــم أصــّر علــى تتبــع الــروم وعــدم 
الرجــوع عــن قتالهــم، فســار إلــى بالدهــم، وســأل عــن أقــوى 
حصونهــا، فعلــم أنهــا عموريــة؛ حيــث لــم يتعــرض لهــا أحــد 
مــن القــادة المســلمين مــن قبــل، وأنهــا أفضــل عنــد الــروم مــن 
القســطنطينية نفســها، فصّمــم أميــر المؤمنيــن المعتصــم علــى 
فتــح هــذه المدينــة، رغــم مــا تلقــاه مــن تحذيــرات المنجميــن 
وتخويفهــم لــه مــن أن ذلــك الوقــت ليــس وقــت فتــح عموريــة؛ 

إذ قــال لــه المنجمــون: "رأينــا فــي الكتــب أن عموريــة ال 
تفتــح فــي هــذا الوقــت، وإنمــا وقــت نضــج التيــن والعنــب". 
ــم،  ــخ لخرافاته ــم يرض ــم، ول ــتجب له ــم يس ــم ل ــن المعتص لك

ــة.  ــح عموري ــرر فت وق

ــه وهــو  ــر أحــد قادت ــى نهــر ســيحان، وأم ــام المعتصــم عل أق
"اإلفشــين" أن يدخــل بــالد الــروم عــن طريق "الحــدث"، كما 
أمــر "أشــناس" أن يدخــل عــن طريــق "طرســوس"، وحــدد 
ــد  ــد أنقــرة. واجتمــع الجيــش عن ــه عن ــان في ــا يلتقي لهمــا يوًم
أنقــرة، ثــم دخــل المدينــة، وســار حتــى وصــل عموريــة، ونظـّـم 
ــب، و"اإلفشــين"  ــي القل ــه ف ــل نفس ــش، فجع المعتصــم الجي
ــش  ــام الجي ــى الميســرة، وق ــة، و"أشــناس" عل ــى الميمن عل
ــى اســتطاع  ــة حصــاًرا شــديًدا، حت اإلســالمي بحصــار المدين
أن يُحــدث ثغــرة فــي ســورها، فاندفــع الجنــود داخــل المدينــة، 
وحاربــوا بــكل قــوة وشــجاعة؛ حتــى ســيطروا علــى المدينــة، 
علــى  المعتصــم  إناخــة  )كانــت  الــروم.  علــى  وانتصــروا 
عموريــة يــوم الجمعــة لســت خلــون مــن شــهر رمضــان وقفــل 
ــد الشــاعر أبــو تمــام  بعــد خمســة وخمســين يومــا..( وقــد خلّ

هــذا النصــر بقصيــدة عظيمــة، قــال فــي أولهــا:

السيف أصدق أنباء من الكتب
ه الحـدُّ بين الجـدِّ واللعـب في حدِّ

ــه  ــا كان ل ــة، مم ــب الحصــون الروماني ــح أصع ــم فت ــذا ت وهك
أكبــر األثــر فــي نفــوس المســلمين، حيــث قويــت معنوياتهــم، 
ــا  ــا. كم ــرق أوروب ــي ش ــات ف ــتمرار الفتوح ــم اس ــهل له وس
أضعــف هــذا النصــر مــن معنويــات الــروم، ألنــه أظهــر لهــم 
قــوة المســلمين وشــجاعتهم، وأنهــم أصبحــوا قــوة ال يســتهان 
ــروم  ــش بعــض ال ــك عاي ــا، ويخشــى األعــداء بأســها. كذل به
الحيــاة اإلســالمية، وأعجبــوا بأخــالق المســلمين وطهــارة 
ســيرهم، وعظمــة دينهــم، فدخلــوا فــي اإلســالم، بعــد أن 

ــه.  ــه وعدل شــعروا برحمت

6 - عين جالوت في فلسطين سنة 658هـ:
"عيــن جالــوت" بلــدة مــن أعمــال فلســطين المغتصبــة - ردها 

هللا إلــى المســلمين قريبـًـا - وهــي بلــدة بيــن بيســان ونابلــس. 
ــر ســيف  ــو الســلطان المظف ــة ه ــة الجليل ــذه المعرك ــل ه وبط
ــي  ــم ف ــى الحك ــذي تولَّ ــزي، ال ــد هللا المع ــن عب ــز ب ــن قُط الدي
مصــر يــوم الســبت 17 مــن ذي القعــدة ســنة ســبع وخمســين 

ــتمائة. وس

اســتمر المغــول فــي زحفهــم المدمــر حتــى دخلــوا بغــداد 
ــد  ــو" -حفي ــتطاع "هوالك ــية، واس ــة الخالفــة العباس عاصم
جنكيــز خــان- إســقاط الخالفــة العباســية، وقْتــل الخليفــة 
العباســي ســنة 1258م، وتدميــر بغــداد عاصمــة الخالفــة.

وواصــل هوالكــو تقدمــه، فاســتولى علــى حلــب ودمشــق، 
وكان بغــي التتــار قــد امتــد وزاد حتــى احتلــوا بلــدة "الخليــل" 
وبلــدة "غــزة" مــن أرض فلســطين، وقتلــوا الرجــال، وســبوا 
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النســاء والصبيــان، واســتاقوا مــن األســرى عــدداً كبيــراً، ولــم 
يبــق أمامــه إال مصــر، حصــن اإلســالم المنيــع، وكنانــة هللا فــي 
ــذاك  ــد لحاكــم مصــر آن أرضــه، فأرســل هوالكــو رســالة تهدي
ــالم،  ــه االستس ــب من ــز"، ويطل ــن قط ــيف الدي ــلطان "س الس
فأبــى الســلطان قطــز، وأخــذ يعــد جيوشــه وأرســل قــوة 
اســتطالعية بقيــاد "بيبــرس" الــذي اســتطاع أن يهــزم إحــدى 

الفــرق المغوليــة. 
ورحــل الســلطان قطــز بعســاكره ونــزل الغــور بعيــن جالــوت 
فــي فلســطين، وكانــت جمــوع التتــار هنــاك، وفــي يــوم الجمعة 
الخامــس والعشــرين مــن شــهر رمضــان قامــت معركــة عنيفــة 
ــه،  ــاس مثل ــر الن ــم ي ــاالً شــديًدا ل ــوا قت ــن، وتقاتل ــن الفريقي بي
ــم  ــلمين، فاقتح ــى المس ــة عل ــدء المعرك ــي ب ــر ف ــتد األم واش
قطــز ميــدان المعركــة، وباشــر القتــال بنفســه، وأبلــى فــي ذلــك 
ــى  ــق المســلمون نصــًرا ســاحقًا عل ــنًا. وحق ــالء حس ــوم ب الي

جيــش المغــول، وأســروا قائدهــم، وأمــر "قطــز" بقتلــه.
وانتهــت بانتهــاء معركــة عيــن جالــوت أســطورة الجيــش 
ــم  ــاذ العال ــذي ال يقهــر، واســتطاع المســلمون إنق ــي ال المغول
كلــه مــن همجيــة المغــول وخطرهــم، والذيــن أخــذوا يفــرون 
إلــى ديارهــم وهــم يجــرون أذيــال الخيبــة والهزيمــة فــي عيــن 
ــة المماليــك فــي  جالــوت، وكانــت هــذه المعركــة البدايــة لدول

مصــر والشــام. 

7 - فتح شقحب سنة 702هـ:
وصــل التتــر إلــى حمــص وبعلبــك وعاثــوا فــي تلــك األراضــي 
ــاً شــديداً،  ــوا خوف ــاً، وخاف ــاً عظيم ــاس قلق ــق الن ــاداً، وقل فس
ــاء  ــن بلق ــع المصريي ــام م ــش الش ــة لجي ــاس ال طاق ــال الن وق
التتــار لكثرتهــم وتحــدث النــاس باألراجيــف، ونــودي بالبلــد أن 
ال يرحــل أحــد منــه، فســكن النــاس وجلــس القضــاة بالجامــع 
ــال، وكان  ــى القت ــة عل ــاء والعام ــن الفقه ــة م ــوا جماع وحلف
الشــيخ تقــي الديــن بــن تيميــة يحلــف لألمــراء والنــاس إنكــم 
فــي هــذه الكــرة منصــورون علــى التتــار، فيقــول لــه األمــراء 
قــل إن شــاء هللا، فيقــول إن شــاء هللا تحقيقــاً ال تعليقــاً، وكان 
يتــأول فــي ذلــك أشــياء مــن كتــاب هللا منهــا قولــه تعالــى} َذلـِـَك 
ــهُ  ــِه لَيَْنُصَرنَّ ــَي َعلَْي ــمَّ بُِغ ــِه ثُ ــَب بِ ــا ُعوقِ ــِل َم ــَب بِِمْث ــْن َعاقَ َوَم
ــم  ــاس وســكنت قلوبه ــأن الن ــوٌر {، فاطم ــوٌّ َغفُ َ لََعفُ ُ إِنَّ هللاَّ هللاَّ
وأثبــت الشــهَر )رمضــان( ليلــة الجمعــة القاضــي تقــي الديــن 

واستبشــر  التراويــح  وصليــت  القناديــل  فعلقــت  الحنبلــي، 
النــاس بشــهر رمضــان وبركتــه. وأصبــح النــاس يــوم الجمعــة 
ــر،  ــا الخب ــون م ــم ال يعلم ــد ألنه ــوف أكي ــديد وخ ــّم ش ــي ه ف
واشــتعلت األراجيــف بيــن النــاس. وأصبــح النــاس يوم الســبت 
علــى مــا كانــوا عليــه مــن الخــوف وضيــق األمــر فــرأوا مــن 
ــب  ــدو، فغل ــة العســكر والع ــن ناحي ــرة م ــآذن ســواداً وغب الم
ــى هللا  ــوا إل ــوم فابتهل ــذا الي ــي ه ــة ف ــون أن الوقع ــى الظن عل
ــاس  ــح الن ــد، وأصب ــاجد والبل ــي المس ــاء ف ــل بالدع ــز وج ع
يــوم األحــد يتحدثــون بكســر التتــر؛ ولكــن النــاس لمــا عندهــم 
مــن شــدة الخــوف، وكثــرة التتــر، ال يصدقــون، فلمــا كان بعــد 
الظهــر قــرئ كتــاب الســلطان إلــى متولــي القلعــة يخبــر فيــه 
ــاءت  ــم ج ــقحب، ث ــبت بش ــوم الس ــر ي ــش ظه ــاع الجي باجتم
بطاقــة بعــد العصــر مــن نائــب الســلطان جمــال الديــن آقــوش 
ــن  ــت م ــة كان ــا أن الوقع ــة مضمونه ــب القلع ــى نائ ــرم إل األف
ــد  ــوم األح ــن ي ــة م ــاعة الثاني ــى الس ــبت إل ــوم الس ــر ي العص
)2-3 رمضــان(، وأن الســيف كان يعمــل فــي رقــاب التتــر ليــالً 
ونهــاراً، وأنهــم هربــوا وفــروا واعتصمــوا بالجبــال والتــالل، 
وأنــه لــم يســلم منهــم إال القليــل، فأمســى النــاس وقــد اســتقرت 
ــارك  ــم والنصــر المب ــح العظي خواطرهــم وتباشــروا لهــذا الفت

ودقــت البشــائر بالقلعــة مــن أول النهــار.

8 - فتح قبرص في عهد المماليك سنة 829هـ:
ــر  ــر جزائ ــن أكب ــين م ــُرس "  بالس ــة  " قُْب ــي رواي ــرص وف قب
البحــر األبيــض المتوســط فــي أقصــى شــرقيه، وهــي جزيــرة 
ــال .  يشــتغل أهلهــا بالزراعــة  ــة بهــا سلســلتان مــن الجب جبلي
لإلمبراطوريــة  تابعــة  وكانــت  جــًدا،  خصبــة  وأرضهــا 

الرومانيــة. 
كان معاويــة قــد ألــحَّ علــى عمــر بــن الخطــاب فــي غــزو 
ــب  ــا طل ــى م ــه ال ــم يجب ــن حمــص . فل ــروم م ــرب ال البحــر لق
ولمــا ولــي عثمــان الخالفــة كتــب إليــه معاويــة يســتأذنه فــي 
ــه: )ال  ــب إلي ــه، وكت ــى طلب ــان عل ــق عثم ــر، فواف ــزو البح غ
تنتخــب النــاس، وال تقــرع بينهــم، خيرهــم، فمــن اختــار الغــزو 
طائعــاً فاحملــه وأعنــه فاختــار الغــزو جماعــة مــن الصحابــة 
ــن  ــادة ب ــن أوس وعب ــداد ب ــدرداء وش ــو ال ــو ذر وأب ــم أب فيه
الصامــت وزوجــه أم حــرام بنــت ملحــان، وبنــى معاويــة أول 
اســطول بحــري فــي االســالم، واســتعمل عليهــم عبــد هللا بــن 
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قيــس حليــف بنــي فــزارة وســاروا إلــى قبــرص وجــاء عبــد هللا 
بــن أبــي ســرح مــن مصــر فاجتمعــوا عليهــا وصالحهــم أهلهــا 
ــزاة ماتــت أم  ــار بــكل ســنة .  وعقــب الَغ علــى ســبعة آالف دين
حــرام األنصاريــة زوجــة عبــادة بــن الصامــت .  ألقتهــا بغلتهــا 
بجزيــرة قبــرص فاندقــت عنقهــا فماتــت، ومــا لبــث أن صــار 
ــف  ــن الضع ــلمين لك ــا للمس ــط خالص ــض المتوس ــر االبي البح
والهــزال الــذي أصــاب الدولــة االســالمية الحقا شــجع الفرنجة 
علــى غــزو أطــراف الدولــة. وكانــت الحمــالت الصليبيــة والتي 
اتخــذت مــن جزيــرة قبــرص قاعــدة لهــا للهجــوم علــى مصــر 
والشــام. فقــد اتخــذ القبارصــة مــن جزيرتهــم مركــًزا للوثــوب 
علــى الموانــئ اإلســالمية فــي شــرق البحــر المتوســط وتهديــد 
تجــارة المســلمين، فقــام "بطــرس األول لوزجنــان" ملــك 
قبــرص بحملتــه الصليبيــة علــى اإلســكندرية في ســنة )767هـ 
= 1365م(، وأحــرق الحوانيــت والخانــات والفنــادق، ودنــس 
المســاجد وعلــق القبارصــة عليهــا الصلبــان، واغتصبــوا 
النســاء، وقتلــوا األطفــال والشــيوخ، ومكثــوا بالمدينــة ثالثــة 
أيــام يعيثــون فيهــا فســاداً، ثــم غادروهــا إلــى جزيرتهــم، 
وتكــررت مثــل هــذه الحملــة علــى طرابلــس الشــام فــي ســنة 

)796هـــ = 1393م(.
وظلــت غــارات القبارصــة ال تنقطــع علــى الموانــئ اإلســالمية، 
ولــم تفلــح محــاوالت المماليــك فــي دفــع هــذا الخطــر والقضــاء 
عليــه، وبلــغ اســتهانة القبارصة بهيبــة المســلمين واغترارهم 
بقوتهــم أن اعتــدى بعــض قراصنتهــم علــى ســفينة المســلمين 

ســنة )826هـــ = 1423م(، وأســروا مــن فيها. 
وتمــادى القبارصــة فــي غرورهــم فاســتولوا علــى ســفينة 
محملــة بالهدايــا كان قــد أرســلها الســلطان برســباي إلــى 
الســلطان العثمانــي "مــراد الثانــي"، عنــد ذلــك لــم يكــن أمــام 
برســباي المملوكــي ســوى التحــرك لدفــع هــذا الخطــر، والــرد 
علــى هــذه اإلهانــات التــي يواظــب القبارصــة علــى توجيههــا 
للمســلمين، واشــتعلت فــي نفســه نــوازع الجهــاد، والشــعور 
بالمســئولية، فأعــد ثــالث حمــالت لغــزو قبــرص، وذلــك فــي 
ــنة  ــي س ــى ف ــة األول ــت الحمل ــة. خرج ــنوات متتالي ــالث س ث
)827هـــ = 1424م(، وكانــت حملــة صغيــرة نزلــت قبــرص، 
ســفن  ثــالث  وأحرقــت  "ليماســول"،  مينــاء  وهاجمــت 
قبرصيــة كانــت تســتعد للقرصنــة، وغنمــوا غنائــم كثيــرة، 
ثــم عــادت الحملــة إلــى القاهــرة. فشــجع هــذا الظفــر برســباي 

إلعــداد حملــة أعظــم قــوة مــن ســابقتها العــادة فتــح قبــرص، 
فخرجــت الحملــة الثانيــة فــي رجــب )828هـ = مايــو 1425م( 
ــا  ــام، ومنه ــى الش ــت إل ــفينة، واتجه ــن س ــن أربعي ــة م مكون
إلــى قبــرص، حيــث نجحــت فــي تدميــر قلعــة ليماســول، وقُتــل 
نحــو خمســة آالف قبرصــي، وعــادت إلــى القاهــرة تحمــل 
بيــن يديهــا ألــف أســير، فضــالً عــن الغنائــم التــي ُحملــت علــى 

ــال.  ــال والبغ الجم
الجزيــرة  فتــح  برســباي  اســتهدف  الثالثــة  الحملــة  وفــي 
وإخضاعهــا لســلطانه، فأعــد حملــة أعظــم مــن ســابقتيها 
ــن  ــفينة م ــون س ــة وثمان ــرت مائ ــدة، فأبح ــددا وُع ــر ع وأكث
مينــاء رشــيد بمصــر فــي )829هـــ = 1426م(، واتجهــت إلــى 
ليماســول، فلــم تلبــث أن استســلمت للمســلمين فــي )26 مــن 
شــعبان 829هـــ = 2مــن يوليــو 1426م(، وتحركــت الحملــة 
شــماال فــي جزيــرة قبــرص، وحــاول ملــك الجزيــرة أن يدفــع 
جيــش المســلمين، لكنــه فشــل وســقط أســيرا، واســتولى 
المســلمون علــى العاصمــة "نيقوســيا"، وبــذا دخلــت الجزيرة 

ــك.  ــة الممالي ــي طاعــة دول ف

9 - معركة المنصورة سنة 647هـ:
كانــت فــي شــهر رمضــان ســنة 647هـــ ضــد الصليبييــن. فقــد 
قــدم "لويــس التاســع" ملــك فرنســا يقــود جيًشــا قوامــه 110 
ــي أحــدث  ــواع األســلحة، ف ــن بأحــدث أن ــل، مزودي آالف مقات
حملــة صليبيــة، وهــي الحملــة الصليبيــة الســابعة ضــد مصــر، 
كان طابــع الحملــة اســتعماريًّا اقتصاديًّــا، وقــام الملــك لويــس 
التاســع باالتصــال مــع المغــول للضغــط على الشــرق اإلســالمي 
ــاط  ــى دمي ــى اســتولى عل ــه حت ــن، وواصــل زحف ــن الجانبي م
ســنة 1249م، ثــم توّجــه إلــى المنصــورة، وعلــى ضفــاف 
البحــر الصغيــر دارت معركــة حاميــة، اشــترك فيهــا العربــان 
والمشــايخ والفالحــون، واشــترك فــي تعبئــة الــروح المعنويــة 
ــد  ــر، وكان قائ ــذ ضري ــو يومئ ــالم" وه ــد الس ــن عب ــز ب "الع
الجيــوش فخــر الديــن ابــن شــيخ اإلســالم الجوينــي، وانتهــت 
ــف  ــة أل ــن مائ ــن الصليبيي ــلمون م ــر المس ــأن أس ــة ب المعرك
ــس التاســع، وســجن  ــك لوي ــر المل ــوا عشــر آالف، وأُس وقتل
ــع )40  ــك بدف ــدي المل ــم افتُ ــان بالمنصــورة، ث ــن لقم ــدار اب ب

ألــف دينــار(، وأٌطلــق ســراحه.
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قــال الذهبــي فــي الســير: هــو شــيخ 
الثقــة،  اإلمــام،  المحــدث،  اإلســالم، 
ــاء  ــو رج ــالم، أب ــة اإلس ــوال، راوي الج
قتيبــة بــن ســعيد بــن جميــل بــن طريف، 
قريــة  أهــل  مــن  البغالنــي،  البلخــي، 

بغــالن.

■ مولده:
وأربعيــن  تســع  ســنة  فــي  مولــده: 

ومائــة.
المــروزي:  ســيار  بــن  أحمــد  قــال 
ــين  ــنة خمس ــدُت س ــول: ول ــمعتُه يق س
ومائــة. وقــد روى أبــو نصــر، عــن 
ثمــان  ســنة  ولــدت  قــال:  قتيبــة، 

.- أعلــم  فــاهلل   - ومائــة  وأربعيــن 

■ رحالته وشيوخه:
ــم، وكتــب  ارتحــل قتيبــة فــي طلــب العل
ــك فــي ســنة  ــرةً، وذل مــا ال يوصــف كث
ثنتيــن وســبعين ومائــة، فحمــل الكثيــر 
عــن: مالــك، والليــث، وشــريك، وحمــاد 
بــن زيــد، وأبــي عوانــة، وابــن لَِهْيَعــةَ، 
وبكــر بــن مضــر، وكثيــر بــن ســليم 
وعبثــر  مالــك-  بــن  أنــس  -صاحــب 
ــاد،  ــن زي ــد الواحــد ب ــن القاســم، وعب ب
ســليم،  بــن  ســالم  األحــوص  وأبــي 
ومفضــل بــن فضالــة، وإبراهيــم بــن 
ســعد، وإســماعيل بــن جعفــر، وجعفــر 
بــن ســليمان، وحــرب بــن أبــي العاليــة، 
ــن  ــف ب ــح، وخل ــى األب ــن يحي ــاد ب وحم
خليفــة، وداود العطــار، وشــهاب بــن 
خــراش، وعبــد هللا بــن جعفــر المدينــي، 
ورشــدين بــن ســعد، وعبــد الرحمــن 

المبــارك،  وابــن  الرجــال،  أبــي  بــن 
ــد،  ــن خال ــاف ب ــوارث، والعط ــد ال وعب
بــن  وفــرج  عيــاض،  بــن  وفضيــل 
ــد  ــن عب ــر ب ــم كثي ــي هاش ــة، وأب فضال
ــن  ــد ب ــن محم ــدر ب ــي، والمنك هللا األيل
ــد  ــير، ويزي ــن بش ــيم ب ــدر، وهش المنك
بــن زريــع، ويزيــد بــن المقــدام بــن 
شــريح، ويعقــوب بــن عبــد الرحمــن 
عبــد  بــن  والمغيــرة  اإلســكندراني، 
ــد  ــن عب ــر ب ــي، وجري ــن الحزام الرحم
الحميــد، ومحمــد بــن موســى الفطــري، 
ــق  ــي، وخل ــار الدهن ــن عم ــة ب ومعاوي

ــر. كثي
ــد  ــع، والولي ــدر، ووكي ــى: غن ــزل إل وين
بــن مســلم، وابــن وهــب، وطبقتهــم، 
ــي  ــن أب ــور، واب ــاج األع ــى: حج ــم إل ث

ــك. فَُدي

■ من أعالم تالمذته: 
بــن  ونَُعْيــُم  اْلُحَمْيــِدي،  عنــه:  حــدث 
الحميــد  عبــد  بــن  ويحيــى  حمــاد، 
ــر-  ــل -فأكث ــن حنب ــد ب ــي، وأحم الحران
بــن  وعلــي  معيــن،  بــن  ويحيــى 
بــن  بــن عبــد هللا  المدينــي، ومحمــد 
أبــي شــيبة،  بــن  بكــر  وأبــو  نميــر، 

قبلــه. ماتــوا  وطائفــة 
ومســلم،  البخــاري،  عنــه:  وروى 
وأبــو داود، والنســائي، والترمــذي فــي 

فأكثــروا. كتبهــم، 
وروى: ابــن ماجــه، عــن محمــد بــن 
ــي  ــن أب ــن اب ــه، وع ــي عن ــى الذهل يحي

ــه. ــيبة عن ش
وروى: الترمــذي أيضــاً، عــن رجــل، 

ــه. عن
وروى: النســائي، عــن زكريــا الخيــاط، 

عنــه.
قلــت: حــدث عنــه: الحميــدي، ومحمــد 
فــي  وبينهمــا  الواعــظ،  الفضــل  بــن 

المــوت ثمانيــة وتســعون عامــاً.
"الســابق  كتــاب  فــي  الخطيــب  قــال 
بــن  نعيــم  عنــه:  حــدث  والالحــق": 
ــن  اُج، وبي ــرَّ ــاس السَّ ــو العب ــاد، وأب حم

أربــع وثمانــون ســنة. وفاتيهمــا 
)معجمــه(:  فــي  المقــرئ  ابــن  قــال 
حدثنــا محمــد بن عبــد هللا النيســابوري، 

ــول: ــفيان يق ــن س ــن ب ــمعت الحس س
ــل  ــرض رج ــة، فم ــاب قتيب ــى ب ــا عل كن
كان معنــا، يقــول: ال أخــرج حتــى أكبــر 

ــى قتيبــة. عل
قتيبــة،  بــه  فأخبــروا  فمــات،  قــال: 
علــى  وكتــب  عليــه،  يصلــي  فخــرج 

قتيبــة. قاتــل  قبــر  هــذا  قبــره: 
شــيبة،  بــن  يعقــوب  عنــه:  وروى 
والحســن بــن عرفــة، وأبــو زرعــة، 
وأبــو حاتــم، وإبراهيــم الحربــي، وأحمد 
بــن ســيار، وعبــاس العنبري، والحســن 
ــن  ــى ب ــي، وموس ــد الزعفران ــن محم ب
هــارون، وجعفــر الفريابــي، وولــده؛ 
عبــد هللا بــن قتيبــة، وعبــدان بــن محمــد 
ــم  ــي الحكي ــن عل ــد ب ــروزي، ومحم الم
اج،  ــرَّ السَّ العبــاس  وأبــو  الترمــذي، 
وخلــق، آخرهــم موتــا: الواعــظ أبــو 
عبــد هللا محمــد بــن الفضــل بــن العبــاس 
ــبع  ــنة س ــى س ــد، المتوف ــي الزاه البلخ
عشــرة وثــالث مائــة؛ الــذي روى عنــه 
ــه(  ــي )معجم ــرئ ف ــن المق ــر ب ــو بك أب
باإلجــازة؛ الــذي قيــل: إنــه وعــظ مــرة، 

شيخ اإلسام ُقَتْيبُة بن سعيد البغاني
]150هـ - 240هـ[

أعالم بالد األفغان

إعداد: أبو سعيد راشد
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فمــات فــي المجلــس مــن تذكيــره أربعــة 
ــس. أنف

■ الثناء على قتيبة:
قــال أبــو بكــر األثــرم: ســمعت أحمــد بــن 
حنبــل ذكــر قتيبــة، فأثنــى عليــه. وقــال 
يحيــى بــن معيــن، مــن طريــق أحمــد بــن 

زهيــر: قتيبــة ثقــة.
وكذا قال النسائي، وزاد: صدوق.

قال أبو حاتم الرازي: ثقة.

وقال ابن خراش: صدوق.

■ في بغالن:
وممــا بلغنــا مــن شــعر قتيبــة بــن ســعيد 
قولــه: لــوال القضــاء الــذي ال بــد مدركه 

والــرزق يأكلــه اإلنســان بالقــدر
ــكنه وال  ــالن مس ــي بغ ــي ف ــا كان مثل م

ــى ســفر ــا إال عل ــر به يم

وقيــل: كان ســبب نــزوح قتيبــة مــن 
مدينــة بلــخ، وانقطاعــه بقريــة بغــالن؛ 
وجــاءه  مالــك،  عنــده  حضــر  أنــه 
إبراهيــم بــن يوســف البلخــي للســماع، 
فبــرز قتيبــة، وقــال: هــذا )إبراهيــم بــن 

يوســف( مــن المرجئــة.
)أي:  مجلســه  مــن  مالــك  فأخرجــه 
صــورة  إلبراهيــم  -وكان  إبراهيــَم( 
كبيــرة ببلــده- فعــادى قتيبــةَ، وأخرجــه 

)مــن بلــخ(.

■ مجالس قتيبة:
ــي  ــداد ف ــة بغ ــدم قتيب ــو داود: ق ــال أب ق
ســنة ســت عشــرة ومائتيــن، فجــاءه 

أحمــد ويحيــى.
ــا:  ــرازي أيض ــم ال ــو حات ــه أب ــال في وق
حضرتــه ببغــداد، وقــد جــاءه أحمــد، 

فســأله عــن أحاديــث، فحدثــه بهــا.
ــن أبــي شــيبة وابــن  ــو بكــر ب وجــاء أب
نميــر بالكوفــة إليــه ليلــة، وحضــرت 
عليــه،  ينتخبــان  يــزاال  فلــم  معهمــا، 

وأنتخــب معهمــا إلــى الصبــح.
زيــاد  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  قــال 
الكرمينــي: قــال لــي قتيبــة بــن ســعيد: 
عالمــة  مــن  كتابــي  فــي  رأيــت  مــا 
الحمــرة، فهــو عالمــة أحمــد بــن حنبــل، 
ومــا رأيــت مــن الخضــرة، فهــو عالمــة 

يحيــى بــن معيــن.

وقــال محمــد بــن حميــد بــن فــروة: 
إلــى  يقول:انحــدرت  قتيبــة  ســمعت 
اثنتيــن  ســنة  مــرة  أول  العــراق 
وســبعين، وكنــت يومئــذ ابــن ثــالث 

ســنة. وعشــرين 
قــال عبــد هللا بــن محمــد بــن ســيار 
ليــس  صــدوق،  قتيبــة:  الفرهيانــي: 
أحــد مــن الكبــار إال وقــد حمــل عنــه 

بالعــراق.
ــو  ــل، وأب ــن حنب ــه: أحمــد ب وحــدث عن
خيثمــة، وعبــاس العنبــري، والحميــدي 

بمكــة.
يقــول:  علــي  بــن  عمــرو  وســمعت 
مــررت بمنــى علــى قتيبــة، وعبــاس 
العنبــري يكتــب عنــه، فجــزُت )ذهبــُت( 

ولــم أحمــْل عنــه، فَنَِدْمــُت.
وكانــت رحلــة النســائي إلــى قتيبــة فــي 
ســنة ثالثيــن ومائتيــن، فأقــام عنــده 
ســنة كاملــة، وكتــب عنــه شــيئا كثيــرا، 
روايــة  مــن  وتحــرج  امتنــع،  لكنــه 
)كتــاب ابــن لَِهْيَعــةَ(؛ لضعفــه عنــده.

■ صورة من الرحلة إلى قتيبة:
أبــي  عمــل  ســلمة:  بــن  أحمــد  قــال 
طعامــا، ودعــا إســحاق، ثــم قــال: إن 
ابنــي هــذا قــد ألــح علــي فــي الخــروج 

إلــى قتيبــة، فمــا تــرى؟
فنظــر إلــي، وقــال: هــذا قــد أكثــر عنــي، 
وأبــو  منــي،  بالقــرب  يجلــس  وهــو 
رجــاء عنــده مــا ليــس عندنــا، فــأرى أن 

ــع. ــه، عســى أن ينتف ــأذن ل ت

■ َسوقُه إلى علم الحديث:
وقــال عبــد هللا بــن أحمــد بــن شــبوية: 
فــي  كنــت  يقــول:  قتيبــة  ســمعت 
ــا  ــت - فيم ــرأي، فرأي ــب ال ــي أطل حداثت
يــرى النائــم - أن مــزادة دليــت مــن 
الســماء، فرأيــت النــاس يتناولونهــا، 
ــا،  ــا، فتناولته ــت أن ــا، فجئ ــال ينالونه ف
بيــن  مــا  فرأيــت  فيهــا،  فاطلعــت 
المشــرق والمغــرب، فلمــا أصبحــت، 
وكان   - البــزاز  مخضــع  إلــى  جئــت 
فقصصــت   - الرؤيــا  بعبــارة  بصيــرا 
ــك  ــي، علي ــا بن ــال: ي ــاي، فق ــه رؤي علي
ــرق  ــغ المش ــرأي ال يبل ــإن ال ــر، ف باألث

والمغــرب، إنمــا يبلــغ األثــر.
فتركت الرأي، وأقبلت على األثر.

الصــالة  عليــه  الرســول  مــع   ■
: م لســال ا و

ــن  ــالل، ع ــر ال ــن جري ــد ب وروى: أحم
قتيبــة، قــال لــي أبــي: رأيــت النبــي 
صلــى هللا عليــه وســلم فــي المنــام، فــي 
ــول هللا،  ــا رس ــت: ي ــة، فقل ــده صحيف ي

ــة؟ ــذه الصحيف ــا ه م
قال: فيها أسامي العلماء.

قلت: ناولني، أنظر فيها اسم ابني.
فنظرت، فإذا فيها اسم ابني.

■ وصفه وصورته:
قــال أحمــد بــن ســيار المــروزي: وكان 
ــَو  ــَع، ُحل ــةً، أَْصلَ ــالً َرْبَع ــو رجــاء َرُج أب
حــِل،  الَوْجــِه، َحَســَن اللِّْحيَــِة، َواِســَع الرَّ
غنيــاً مــن ألــوان األمــوال مــن الــدواب 
كثيــر  وكان  والغنــم،  والبقــر  واإلبــل 

ــث. الحدي
ــْتَوةَ،  لقــد قــال لــي: أَقـِـْم عنــدي هــذه الشَّ
حتــى أُْخــِرُج لــك مائــة ألــف حديــث عــن 

. ــة أَنَاِسيَّ خمس
فقلت: لعل أحدهم عمر بن هارون؟

قــال: ال، كنــت كتبــت عــن عمــر بــن 
هــارون وحــده أكثــر مــن ثالثيــن ألفــاً، 
وعبــد  الجــراح،  بــن  وكيــع  ولكــن: 
الوهــاب الثقفــي، وجريــر، ومحمــد بــن 

بكــر البرســاني، ونســيت الخامــس.

■ عقيدته:
قــال أحمــد بــن ســيار: وكان ثبتــا فيمــا 

روى، صاحــب ســنة وجماعــة.
اج قال:ســمعت  ــرَّ عــن أبــي العبــاس السَّ
قــول  يقــول: هــذا  بــن ســعيد  قتيبــة 
الســنة  وأهــل  اإلســالم  فــي  األئمــة 
والجماعــة: نعــرف ربنــا عــز وجــل فــي 
الســماء الســابعة علــى عرشــه، كمــا 
العــرش  علــى  تعالى:}الرحمــن  قــال 

اســتوى{ )طــه: 5(.

■ وفاته:
مــن  خلتــا  لليلتيــن  مــات  قــال: 
ومائتيــن،  أربعيــن  ســنة  شــعبان، 
وهــو فــي تســعين ســنة. )ســير أعــالم 
النبــالء:11/ 13 – 20، تحقيــق شــعيب 

الرســالة(. مؤسســة  األرنــؤوط، 
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مرثية الشهيد )بإذن اهلل( املال أخرت منصور
»رمحه اهلل«

بشــعري منصــوٍر  ُمـــاّل  ســأرثي 
ــرِب ــاَد ح ــى آســ ــعري رث ــم ش فكـ
خنــوٍع مــن  يأتــي  الديــن  وذّل 
ــن عــدوِّ ــت الشــْعَر يخشــى م عدم
مثــاال أضحــى  الــذي  كمنصــور 
انســحابا يأبــى  بالوغــى  جســوٌر 
عليــِه بّســـاما  المــوَت  يالقــي 
بشــيٍء يعنيــِه  المــوُت  فليــس 
المعالــي إلــى  الســابقيَن  دروب 
فينــــا ســّن  قــد  الــذي  محّمــٍد 
ولكـــْن منصــوٌر  مــات  مــا  أال 
وهيفــــا حــوراٍء،  بيــن  جنــاٍن 
وخمـــٍر وأنهــاٍر،  وفاكهــٍة، 
فربّـــي نحســبُه،  هللا،  بــإذن 
تســامى إذا  الشــهيُد  فللــِه 
حيــاةً يعطــى  الــذي  وهلل 
مضيتــم منصــوٌر،  هللا،  ســالُم 
شــهيدا غــدا  أمــوت  أن  فأســأل 

الصليــِب عبّـــاُد  يــرَض  لــم  وإن 
فعـــزُّ الديــِن فــي خــوض الحــروِب
لمــن يطغــى، ومــن صمت الشــعوِب
فيعــرُض عــن رثــا ليــٍث مهيـــِب
بالخطــوِب التجلّـــد  أهــل  علــى 
ولــو مــن بيــن أنيـــاِب الكــروِب
للوثــوِب التأهَّـــِب  عالمــــات 
ولكــْن أن يمــوَت علــى الــدروِب
الحبيــِب قائدنــا  منهـــاِج  علــى 
الوجــوِب علــى  للعــداِة  جهــاداً 
ــِب ــٍش خصي ــي عي ــد ف ــذاَك الخْلـ ب
ــكوِب ــٍر َس ورشــف الشــهِد مــن ثغ
َعــرُوِب مــن  بكــفِّ  غــْوٍل،  بــال 
الغيــوِب عــالُّم  العــالُّم،  هــو 
القلــوِب مالييــُن  بــه  تضــيء 
نجيــِب مــن   ، لــربِّ بهــا  يجــود 
الذنــوِب رهـــَن  بعدكــم  وصرنــا 
مجيــِب رّب  مــن  العبــِد  رجــاَء 

شعر: حامد بن عبدهللا العلي




